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V areálu Ústavu experimentální botaniky Akademie
vûd âR v Olomouci probûhlo 23. dubna slavnostní
otevfiení nové Laboratofie pro genomiku rostlin. Jejím
prioritním úkolem bude anal˘za kompletní dûdiãné
informace (geonomu) p‰enice pomocí pÛvodní meto-
dy tfiídûn˘ch chromozomÛ. Unikátní postup, vypra-
covan˘ t˘mem doc. Ing. Jaroslava DoleÏela, DrSc., je
zaloÏen na rozdûlení geonomu na malé ãásti a vybra-
né chromozómy jsou pak velkou rychlostí tfiídûny
pomocí laserové prÛtokové cytometrie. Tato metoda
umoÏÀuje rozdûlení sekvenování velkého geonomu,
jak˘m právû genom p‰enice je, mezi jednotlivé
úãastníky mezinárodního projektu. Je zajímavé, Ïe
s v˘jimkou r˘Ïe, zatím nebyly genomy dal‰ích obil-

nin rozlu‰tûny. Pfieãtení genomu p‰enice, ale i dal-
‰ích obilnin, mÛÏe b˘t velmi cennou informací pro
‰lechtitele pfii snaze o zv˘‰ení v˘nosÛ, obsahu jedno-
tliv˘ch sloÏek zrna, zlep‰ení odolnosti plodin vÛãi
stresÛm a chorobám. Olomoucká laboratofi odpovídá
v rámci svûtového konsorcia za pfieãtení ãásti jedno-
ho z chromozomÛ p‰enice. 

Právû v˘stavba nov˘ch laboratorních prostor o plo‰e
asi 300 m2 a jejich vybavení ‰piãkovou technikou,
financované ze zdrojÛ AV âR, umoÏní Ústavu expe-
rimentální botaniky pokraãovat v unikátním v˘zku-
mu a úãastnit se velk˘ch mezinárodních projektÛ.
Laboratofi bude úãastníkem v Mezinárodním konsor-
ciu pro sekvenování genomu p‰enice. V Olomouci i
ve spolupracujících laboratofiích jsou pfiipravovány
z tfiídûn˘ch chromozómÛ tzv. knihovny, které jsou
jiÏ nyní pouÏívány k hledání genÛ pro odolnost vÛãi
chorobám a ‰kÛdcÛm. 

Po slavnostním pfiestfiiÏení pásky u vchodu do nov˘ch
laboratofií následovala jejich prohlídka, doprovázená
snahou zasvûtit v‰echny pfiítomné do tajÛ moderní
techniky a postupÛ pfii anal˘ze genetick˘ch informací.
Unikátní pfiístroje byly pfii tom pfiedvedeny v chodu.

Olomoucká laboratofi pro genomiku rostlin ÚEB AV
âR má zámûr stát se klíãov˘m partnerem v progra-
mu 7. RP – Potraviny, zemûdûlství a biotechnologie
v tématu Genomics for cereal improvement for food,
feed and non-food uses. 

Slavnostního otevfiení laboratofie se úãastnili místo-
pfiedseda AV âR prof. Ing. Jifií Draho‰, DrSc., dr.h.c.,
fieditelka ÚEB RNDr. Ivana Macháãková, CSc.,
v˘znamní pfiedstavitelé vûdeckého a politického
Ïivota a rovnûÏ ‰piãkoví odborníci na genomiku

rostlin z USA, Velké Británie, Japonska a dal‰ích
státÛ. Odpoledne pak byl v Regionálním centru Olo-
mouc uspofiádán odborn˘ semináfi, na kterém
vystoupili pfiedev‰ím zahraniãní hosté.

B¤ETISLAV KOâ, 

ECHO

Jaroslav Doležel, vedoucí nové laboratoře, seznámil účastníky
slavnostního aktu s principem nové metody analýzy genomu
pšenice pomocí tříděných chromozomů. Foto B. Koč

Laboratoř je pro analýzu je vybavena špičkovou technikou, která
byla všem zúčastněným předvedena v chodu. Foto B. Koč

Rituál stříhání pásky u vchodu do nových laboratoří obstarali
místopředseda AV ČR Jiří Drahoš, ředitelka ÚEB AV ČR Ivana
Macháčková a Annette Schneegans z Evopské komise.

Foto B. Koč

NOVÁ LABORATOŘ GENOMIKY V OLOMOUCI
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Vážení čtenáři,
mezi vydáním tohoto a minulého ãísla do‰lo k celé fiadû událostí, které mají
pro dal‰í rozvoj evropského v˘zkumu zásadní v˘znam. Na prvním místû
ov‰em musíme uvést, Ïe Poslanecká snûmovna schválila 24. 4. návrh nove-
ly zákona 130/2002, kter˘ reguluje pouÏití vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ pro v˘zkum a v˘voj. Nikdo z pfiítomn˘ch zákono-
dárcÛ nebyl proti návrhu, kter˘ pfiedloÏili spoleãnû W. Bar-
to‰ (ODS) a I. Ohlídal (âSSD), jen jeden se zdrÏel hlasová-
ní. Jakkoli se nemá pfiedbíhat, lze pfii této podpofie návrhu
novely oãekávat, Ïe ji následnû schválí Senát a podepí‰e
prezident, takÏe uÏ nyní mÛÏeme mít zato, Ïe se velká
ãást ãesk˘ch potenciálních úãastníkÛ projektÛ 7. RP octne
v neb˘vale komfortní situaci, kdy ve‰keré pfiímé náklady
své zam˘‰lené úãasti v projektu budou moci pokr˘t z pod-
pory získané od Evropské komise a ze státního rozpoãtu
âR. Odpovûì na otázku „jak to, Ïe problematika v˘zkumu
a v˘voje tak bezprecedentnû sjednotila ãeskou politickou
scénu?“ asi zÛstane nejistá, jisté v‰ak je, Ïe pro mnoho
v˘zkumn˘ch institucí nastává nové období, jehoÏ charakteristikou by mûl
b˘t nárÛst jejich úãasti v projektech 7. RP.
Iniciátorem dal‰í v˘znamné události byla Evropská komise. Ta vydala
4. dubna „Zelená listina“ (Green paper ( = dokument, kter˘ má stimulovat
diskusi a vyústit v poradu o daném tématu (Wikipedia)), kter˘ znova oteví-
rá debatu o Evropském v˘zkumném prostoru (ERA). EK oãekává, Ïe se do
diskuse zapojí jak evropské orgány, tak i orgány národních administrativ,

v˘zkumn˘ch organizací, univerzit a prÛmyslu, ale i jednotlivci. Komisafi
Potoãnik prohlásil na tiskové konferenci organizované pfii vydání Zeleného
listu: „Na‰e budoucnost závisí na tom, zda se Evropa stane skuteãnou zna-

lostní spoleãností. Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor je zákla-
dem, na nûmÏ takovou spoleãnost musíme postavit.“ Jest-
liÏe si tedy nyní novelizací zákona 130/2002 vyrovnáme
cestu do ERA, mûli bychom se konzistentnû zapojit i do
debaty o jeho dal‰ím rozvoji a pfiispût k formování jeho
tvaru. ECHO hodlá této diskusi napomáhat a pokusí se zís-
kat postoje v˘znaãn˘ch orgánÛ, organizací a uskupení a je
ov‰em otevfiené i k publikování názorÛ jednotlivcÛ. TakÏe
první otázka zní: „Souhlasíte s tím, Ïe na‰e budoucnost (aÈ
uÏ to znamená „evropská, ãeská, na‰í obce, na‰í instituce,
mé rodiny, moje vlastní) závisí na tom, zda se Evropa stane
skuteãnou znalostní spoleãností?“
V návaznosti na pfiedchozí ECHO najdete v tomto ãísle
dal‰í zevrubné informace o projektu Galileo a evropské

soutûÏi „Galileo Masters“, které do redakce zaslala âeská kosmická kance-
láfi. Pokraãujeme téÏ v seriálu odpovûdí na ãasto kladené otázky z oblasti
financování evropsk˘ch projektÛ. ¤ada drobnûj‰ích informací pak ukazuje,
Ïe Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor je dynamická struktura a Ïe i mírnû roste
ãeská reakce na tuto dynamiku.

VLADIMÍR ALBRECHT
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ANAL¯ZA EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Evropská komise (EK) vydala 4. dubna 2007 „Zelená listina“ (Green
paper – COM(2007) 161 final) s podtitulkem Evropsk˘ v˘zkumn˘ pro-
stor: nové perspektivy“. Vydání Zelené listiny (ZL) doprovázela tisková
konference komisafie Potoãnika. Samotná Zelená listina má rozsah
23 stran, váÏe se v‰ak k nûmu pracovní dokument stejného názvu (SEC
(2007) 412/2), s rozsahem 111 stran. Zelená listina je souãástí rekapitu-
lace situace ve v˘voji Evropského v˘zkumného prostoru (ERA) v závû-
ru prvního tfiíletého cyklu po vyhlá‰ení obnovené „Lisabonské strategie
pro rÛst a nová povolání“, pfiiãemÏ v r. 2008 bude zahájen druh˘ cyklus
této strategie. Zelená listina je formulována velmi stfiízlivû; pfii hodno-
cení toho, co bylo dosaÏeno v ERA, pfievaÏuje kritick˘ tón.

ZL fiíká, Ïe evropská vûdecká komunita, evropsk˘ prÛmysl a podniky
a Evropané potfiebují ERA, kter˘ má tûchto ‰est rysÛ:
– pfiimûfienou dynamiku mobility v˘zkumníkÛ mezi institucemi, obory,

sektory a zemûmi;
– v˘zkumné infrastruktury svûtové tfiídy, které jsou pfiístupné t˘mÛm

z celého svûta, zejména prostfiednictvím nové generace komunikaã-
ních infrastruktur;

– excelentní v˘zkumné instituce, které jsou plnû zapojeny do spolu-
práce vefiejného a soukromého sektoru, vytváfiejí jádro v˘zkumn˘ch
a inovaãních klastrÛ, virtuálních v˘zkumn˘ch komunit, jsou speciali-
zovány v interdisciplinárních oblastech a váÏou na sebe kritickou
kapacitu jak lidsk˘ch, tak i finanãních zdrojÛ;

– úãinné sdílení znalostí mezi vefiejn˘m v˘zkumem a vÛbec s celou
vefiejností;

– dobfie koordinované v˘zkumné programy a priority, které zahrnují
spoleãnû plánované vefiejné investice do v˘zkumu alokované na spo-
leãnû stanovené priority, které jsou koordinovanû budovány a spoleã-
nû hodnoceny;

– otevfiení ERA celému svûtu se speciálním dÛrazem na spolupráci sou-
sedních zemí a na fie‰ení globálních problémÛ s vyuÏitím kapacit
evropsk˘ch t˘mÛ.

Globalizace nepochybnû pfiiná‰í nové pfiíleÏitosti a v˘zvy pro rozvoj
ERA a ZL v této souvislosti zmiÀuje, Ïe âína a Indie pfiitahují stále více
investic do v˘zkumu a v˘voje. Evropa reaguje mimofiádn˘m zv˘‰ením
rozpoãtu pro 7. RP, ustavením Evropské v˘zkumné rady, pfiípravou
Evropského technologického institutu, formováním evropsk˘ch techno-
logick˘ch platforem, vytváfiením spoleãn˘ch nadnárodních a nadregio-
nálních v˘zkumn˘ch programÛ prostfiednictvím schématu ERA-NET,
dal‰ím roz‰ifiováním „otevfien˘ch metod koordinace“, ‰iroce zaloÏenou
inovaãní strategií EU, modernizací „Rámce spoleãenství pro státní pod-
poru v˘zkumu a inovací“ návrhem Evropské patentové strategie, která
má dostat letitá jednání o evropském patentu z mrtvého bodu, a ov‰em
implementací finanãních nástrojÛ, zejména Strukturálních fondÛ. ZL
v‰ak konstatuje, Ïe pfies toto spektrum akcí a opatfiení zÛstává napfi.
mobilita evropsk˘ch v˘zkumníkÛ na nedostateãnû nízké úrovni, podni-
ky jen s obtíÏemi nacházejí partnery ve v˘zkumn˘ch institucích, národ-
ní programy VaV nejsou koordinovány, takÏe dochází k duplikacím,
rozdrobování disponibilních zdrojÛ, reformy VaV na národní úrovni
postrádají evropskou dimenzi a mezinárodní návaznosti. 

ZL konstatuje, Ïe prÛzkumy Eurobarometru (ãerven 2005) ukazují, Ïe
Evropané si v naprosto pfievaÏující vût‰inû (83 %) pfiejí vût‰í koordina-
ci VaV mezi ãlensk˘mi státy a EU. 
Kromû uveden˘ch ‰esti rysÛ ZL zmiÀuje je‰tû tfii dal‰í dimenze ERA:
– evropská v˘zkumná politika musí b˘t hluboce zakofienûna v evropské

spoleãnosti (ZL mimo jiné uvádí, Ïe spoleãnost by mûla b˘t zapojena
do vymezení, realizace a hodnocení v˘zkumn˘ch agend); 

– je tfieba nalézt správné vyváÏení mezi konkurencí a spoluprací;
– je Ïádoucí vytûÏit v‰echny v˘hody plynoucí z evropské diverzity.

ZL v‰ak nemá deklarativní charakter, jeho hlavní pfiínos je naopak
v tom, Ïe klade fundamentální otázky po vizi ERA. Vymezují uvedené
rysy to, co by mûl Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor evropské spoleãnosti
poskytovat? Jakou roli by mûla hrát EU a jaké role by mûly mít národní
a regionální politiky pfii formování ERA, aby se dalo vyuÏít v˘hod
evropské dimenze v kontextu globalizace a národních a regionálních
specifik? Jaké iniciativy EU by nejvíce napomohly mobilizaci vefiejné-
ho a soukromého úsilí k naplnûní vize ERA? 
ZL pak zevrubnû rozebírá situaci u kaÏdého ze shora uveden˘ch ‰esti
rysÛ a rozbor konãí otázkami, jimiÏ chce znova oÏivit diskusi o evrop-
ské znalostní spoleãnosti a ERA. V ZL je celkovû uvedeno 35 otázek,
které nejspí‰e budou souãástí „elektronické konzultace“, kterou hodlá
EK zahájit v kvûtnu na adrese http://ec.europa.eu/research/era. EK tak
vyz˘vá Evropsk˘ parlament, Radu ministrÛ, Evropsk˘ hospodáfisk˘
a sociální v˘bor a V˘bor regionÛ k vyjádfiení postojÛ k formování ERA.
EK ov‰em vyz˘vá nejen ãlenské státy, aby debatu podporovaly na
národní úrovni, ale i v˘zkumné instituce, univerzity a organizace
obãanské spoleãnosti, aby se zapojily do této debaty. Elektronická kon-
zultace bude probíhat do 31. srpna 2007, pak její v˘sledky EK zpracu-
je a vyuÏije pfii návrhu iniciativ, které vyhlásí v r. 2008. 

Poznamenejme, Ïe ZL se ve sv˘ch kritick˘ch rozborech odvolává na
nûkolik dal‰ích dokumentÛ, zde upozorÀujeme alespoÀ na ty, které EK
uvefiejnila 4. 4. 2007, tedy soubûÏnû se ZL. O problematice „sdílení
znalostí“ hovofií sdûlení Komise „Zlep‰ování pfienosu znalostí mezi
v˘zkumn˘mi institucemi a prÛmyslem v Evropû: o otevfiené inovaci“
(COM(2007)182, a k otázkám evropského patentu se váÏe sdûlení EK
„Posílení patentového systému v Evropû“ (COM(2007)165). 

Pracovní dokument, kter˘ doprovází ZL, je rozdûlen do tfií kapitol: První
kapitola pfiipomíná, co se vlastnû pÛvodnû zam˘‰lelo pfii budování Evrop-
ského v˘zkumného prostoru. Politická situace v r. 2000 byla pfiíznivá pro
vyhlá‰ení ERA. Nejvíce ov‰em napomohl Lisabonsk˘ summit EU, na kte-
rém byla vyhlá‰ena Lisabonská strategie. Komise tehdy identifikovala tfii
zásadní slabiny v˘zkumu v Evropû: nedostateãné financování, prostfiedí,
které nestimuluje vyuÏití v˘sledkÛ v˘zkumu, a ov‰em rozdrobenost
v˘zkumn˘ch aktivit. Druhá kapitola „Co bylo udûláno“ shrnuje, ãeho se
zatím dosáhlo. Jen namátkou zde uvádíme: zavedení nov˘ch instrumentÛ
(integrované projekty a sítû excelence), ustavení dobfie fungujícího Evrop-
ského strategického fóra pro v˘zkumné infrastruktury, realizace náklad-
n˘ch infrastruktur (GEANT, EGEE, DEISA), spu‰tûní programu ERA-NET,
jehoÏ prostfiednictvím dochází ke koordinaci národních programÛ (ve
30 projektech ERA-NET byly vyhlá‰eny v r. 2006 v˘zvy na pfiedkládání
projektÛ, které ãlenské státy podpofií ãástkou 250 mil. €). Dále se velmi
rozvinuly evropské technologické platformy a mnoho dal‰ích iniciativ.
Kapitola pfiiná‰í celou fiadu iniciativ, které pojem ERA vyvolal na národ-
ních úrovních a podnítil hlub‰í propojení soukromého a vefiejného
financování VaV a formování souvisejících národních programÛ
a struktur (napfi. program Klastry, kter˘ administruje Czechinvest).
Koneãnû tfietí kapitola „Kde se nacházíme nyní“ je nejobsáhlej‰í a pfiiná‰í
hlavní charakteristiky a statistiky souãasného v˘voje a evropsk˘ch reakcí
na nûj. Ani tentokrát nechybí uÏ zcela inflaãnû uvádûné zaostávání EU
v investicích do VaV za USA a Japonskem, a zde najdeme i nové pohle-
dy, které bofií fiadu sebechvaln˘ch m˘tÛ, které v Evropû snadno zakofieÀu-
jí. Jen pro pfiíklad: obvykle se uvádí, Ïe EU produkuje vysok˘ poãet vûdec-
k˘ch sdûlení, jejichÏ nápady a pfiínosy jsou nakonec realizovány mimo
Evropu. Dokument v‰ak pfiiná‰í i „citaãní impaktové score normalizované
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Akce Marie Curie, které tvofií náplÀ specifického programu Lidé, jsou
financovány jin˘m zpÛsobem neÏ ostatní ãásti 7. rámcového programu
EU. Financování stáÏistÛ Marie Curie se skládá z následujících poloÏek:

– mzda nebo stipendium (living allowance),
– pfiíspûvek na mobilitu (mobility allowance),
– pfiíspûvek na cestovní náklady (travel allowance),
– pfiíspûvek na osobní rozvoj (career exploratory allowance),
– pfiíspûvek na dal‰í náklady (contribution to the participation expenses

of researchers). 

Hlavní pfiíjem stáÏistÛ tvofií mzda nebo stipendium. Ze mzdy jsou ode-
ãítány danû a platby za sociální, pfiípadnû i zdravotní poji‰tûní. Stipen-
dia by mûla b˘t vyplácena bez jak˘chkoliv sráÏek. Bylo zji‰tûno, Ïe
v Evropském v˘zkumném prostoru tvofií danû a platby poji‰tûní v prÛ-
mûru pfiibliÏnû 50 % hrubé mzdy. Proto byla mzda stáÏistÛ Marie
Curie stanovena ve v˘‰i dvojnásobku stipendia. Z hlediska maximali-
zace poãtu stáÏistÛ by bylo nejv˘hodnûj‰í vyplácet pouze stipendia.
Problém je v tom, Ïe v nûkter˘ch zemích jsou i od stipendií odeãítány
danû a platby za poji‰tûní. Volba mezi mzdou a stipendiem závisí na

daÀové legislativû zemû, ve které se stáÏ realizuje. V zemích, kde jsou
stipendia vyplácena beze sráÏek, by tedy stáÏisté mûli volit stipendi-
um, v ostatních zemích by mûli volit mzdu. Pfiíspûvky na mobilitu,
cestovní náklady, osobní rozvoj a na dal‰í náklady jsou stáÏistÛm
vypláceny bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v dané zemi zda-
Àovány. âástky, které jsou vypláceny stáÏistÛm Marie Curie, jsou uve-
deny v tabulce 1. Konkrétní pfiíklad financování ãeského doktoranda
na stáÏi v Nûmecku je popsán v tabulce 2.

Informace o daÀové legislativû v jednotliv˘ch zemích poskytují pracov-
níci Evropské sítû center mobility. E-mailové adresy a nûkdy i telefonní
ãísla pracovníkÛ národních center mobility jsou dostupné na webové
stránce http://ec.europa.eu/eracareers po kliknutí nejdfiíve na
„ERA–MORE“ v sekci „Practical Info & Assistance” a potom na zkratku
pfiíslu‰né zemû na mapû Evropy. 

Stejnû jako v 6. RP EU jsou i v 7. RP EU stáÏisté Marie Curie rozdûlo-
váni podle délky své v˘zkumné praxe na dvû skupiny – zaãínající
a zku‰ené. Zaãínající v˘zkumní pracovníci nemají kvalifikaci PhD.
a jejich v˘zkumná praxe je krat‰í neÏ 4 roky. Zku‰ení v˘zkumní pracov-
níci mají minimálnû 4 roky v˘zkumné praxe nebo kvalifikaci PhD. 

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ
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pro jednotlivé obory“, z nichÏ jasnû plyne, Ïe EU-25 i ve vûdeck˘ch pub-
likacích zfietelnû zaostává za USA. Ukazuje se napfiíklad, Ïe Evropa pfii-
spívá k 10 % nejcitovanûj‰ích ãlánkÛ mnohem ménû neÏ USA atd.
V závûru pak doprovodn˘ dokument pfiiná‰í pfiehled akcí, které mají za cíl
monitorovat a hodnotit v˘voj ERA. 

Ten, kdo nemá pfiíleÏitost probírat se obsáhl˘m dokumentem, a pfiesto
chce vûdût, jak byly splnûny cíle ERA formulované v r. 2000, si mÛÏe
pfieãíst pouze posledních dvanáct stran, které v tabulkové formû pfiiná-
‰ejí ke kaÏdému cíli seznam aktivit vyvinut˘ch k jeho dosaÏení a ov‰em
i bariér a nesnází, které jeho naplnûní brání. 

Je málo pravdûpodobné, Ïe by se ZL a jeho doprovodn˘ dokument staly
pfiedmûtem rozsáhl˘ch diskusí v na‰ich institucích VaV, v prÛmyslu ãi na
vût‰inû pracovi‰È státní správy, pod kterou spadá administrace VaV v âR.
ECHO si tímto sdûlením klade za cíl upozornit na nadcházející elektro-
nickou konzultaci k dal‰ímu rozvoji Evropského v˘zkumného prostoru.

Vûk elektronick˘ch konzultací (dotazníkÛ) pfiinesl kaÏdému dfiíve neb˘-
valou moÏnost vyjádfiit svÛj názor k jakékoliv politické agendû. Ve sku-
teãnosti se v‰ak ukazuje, Ïe této moÏnosti vyuÏívá jen nepatrné procen-
to obãanÛ. Elektronickou konzultaci k pfiípravû 7. RP, kterou EK spustila
v r. 2005, vyuÏilo necel˘ch 2000 respondentÛ (jednotlivcÛ), pfiiãemÏ
ménû neÏ 10 jich pocházelo z âR. ECHO neusiluje tímto sdûlením
o masovou reakci ãeského VaV na Zelenou listinu, nicménû je zfiejmé,
Ïe by orgány jak státní správy (zejména Rada pro v˘zkum a v˘voj, fiada
ministerstev), tak i orgány vysok˘ch ‰kol (Konference rektorÛ, Rada
vysok˘ch ‰kol), v˘zkumn˘ch organizací, zástupcÛ prÛmyslu atd. mûly
stanovisko k ZL zaujmout. ECHO se proto pokusí jejich reakce zjistit
a v pfií‰tích ãíslech s nimi ãtenáfiskou obec seznámit. 

VLADIMÍR ALBRECHT,

KOORDINÁTOR NÁRODNÍCH KONTAKTÚ PRO 7. RP,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ

Financování stážistů Marie Curie v 7. RP EU

Mzda (zaãínající v˘zkumníci)
(zku‰ení v˘zkumníci do 10 let
v˘zkumné praxe)

(zku‰ení v˘zkumníci nad 10 let
v˘zkumné praxe)

nebo Stipendium
Pfiíspûvek na mobilitu (s rodinou)

(bez rodiny)

Pfiíspûvek na cestovní náklady
(podle vzdálenosti od ‰kolicí instituce)

Pfiíspûvek na osobní rozvoj
(pokud stáÏ trvá minimálnû 1 rok)

Pfiíspûvek na dal‰í náklady

2 817 x C
4 333 x C (*)

6 500 x C (*)

50 % mzdy

800 x C
500 x C

250 aÏ 2 500

2 000

300 aÏ 800

mûsíãnû
mûsíãnû

mûsíãnû

mûsíãnû

mûsíãnû
mûsíãnû

roãnû

jednorázovû

mûsíãnû

Tabulka 1 – Financování stážistů Marie Curie (údaje v €)

Poznámky:
C = Korekãní koeficient zohledÀující Ïivotní náklady stáÏisty

v jednotliv˘ch zemích (0,437 aÏ 1,345)
(*) Hostující zku‰ení v˘zkumní pracovníci ve ‰kolicích sítích

mají nárok na pfiíplatek ve v˘‰i 30 %

Mzda
Pfiíspûvek na mobilitu
Pfiíspûvek na cestovní náklady
Pfiíspûvek na osobní rozvoj
Pfiíspûvek na dal‰í náklady

2 817 x 12 x 1,015 = 34 311 €
500 x 12 x 1,015 = 6 090 €

500 €
2 000 €

600 x 12 = 7 200 €
Za 12 mûsícÛ celkem = 50 101 €

PrÛmûrn˘ mûsíãní pfiíjem
pfied zdanûním = 4 175 €

Tabulka 2 – Příklad financování českého stážisty v Německu

âesk˘ stáÏista, kter˘ pracuje ve v˘zkumu ménû neÏ 4 roky a je‰tû nemá
PhD., bude provádût laboratorní v˘zkum v Nûmecku ve ‰kolicí instituci
(Initial Training Networks) po dobu 1 roku. Nemá rodinu. Vzdálenost
jeho domovského pracovi‰tû v âR od ‰kolicí instituce v Nûmecku je
v rozmezí 500 aÏ 1000 km. Korekãní koeficient pro Nûmecko je 1,015.
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CIP doplÀuje 7. RP pro v˘zkum, technologick˘ rozvoj a demonstrace
(7. RP) a Strukturální fondy EU. UmoÏÀuje tím finanãní pokrytí nákla-
dÛ na inovace, které jiÏ pokroãily za fázi demonstrací a jsou pfiiprave-
ny k pouÏití na trzích tak, aby mezi v˘zkumem a v˘vojem (podporova-
ném ze 7. RP) a komerãním vyuÏitím v˘zkumu nebyly mezery ve finan-
cování. Celkov˘ rozpoãet CIP je 3 621 mil. € a je rozdûlen mezi tfii uve-
dené programy (viz tabulku). 

Program IEE II podpofií snadnûj‰í realizaci evropsk˘ch opatfiení vztahu-
jících se k energetice (napfi. k Zelené knize k evropské strategii bezpeã-
nosti zásobování energií, Smûrnici o podpofie energie vyrobené z obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie na vnitfiním trhu s elektfiinou, Smûrnici o ener-
getické nároãnosti budov, ke Smûrnici o podpofie vyuÏívání biopaliv
nebo jin˘ch obnoviteln˘ch pohonn˘ch hmot v dopravû a dal‰ím),
k dosaÏení rychlej‰ího zavádûní obnoviteln˘ch zdrojÛ energie na trh,
ke zv˘‰ení energetické úãinnosti a posunu smûrem k udrÏiteln˘m ener-
getick˘m systémÛm. Hlavním cílem IEE II je podpora energetické úãin-
nosti, pfiemûna energetick˘ch systémÛ na systémy zaloÏené na rÛzn˘ch
zdrojích energie, dále pfiíspûvek k dosaÏení vy‰‰í konkurenceschopnos-
ti energetiky a ke zv˘‰ení udrÏitelnosti sektoru. 

Program zahrnuje aktivity tfií oblastí:
– energetická úãinnost a racionální vyuÏívání energie (SAVE),
– nové a obnovitelné zdroje energie a podpora diverzifikace energie

(ALTENER),
– energetická úãinnost a vyuÏívání nov˘ch a obnoviteln˘ch zdrojÛ

energie v dopravû (STEER).

Projekty IEE II podpofií napfi. vytváfiení strategick˘ch studií v˘voje trhu
a energetick˘ch trendÛ, vytváfiení struktur a nástrojÛ pro udrÏiteln˘ ener-
getick˘ rozvoj, tvorbu udrÏiteln˘ch energetick˘ch systémÛ a zafiízení
a urychlení jejich vstupu na trh, rozvoj vzdûlávacích a ‰kolicích struktur
nebo vyuÏívání a ‰ífiení v˘sledkÛ. Úãast na projektech IEE II je moÏná pro
zemû Evropského hospodáfiského prostoru – EU 27 a zemû Evropského
sdruÏení volného obchodu (Norsko, Island, Lichten‰tejnsko) – a také pro
úãastníky z Chorvatska. Minimální podmínkou úãasti v projektech IEE II je
úãast alespoÀ tfií subjektÛ ze tfií rÛzn˘ch uveden˘ch zemí, nicménû pro-
jekty IEE II v pfiedchozím programovém období (2002 – 2006) mûly v prÛ-
mûru 8 – 9 úãastníkÛ. Z hlediska rozpoãtu projektÛ je prÛmûr z minulého
programu 1 mil. € na projekt. Finanãní podpora projektÛ IEE II bude ãinit
aÏ 75 % pro pfiímé náklady, k tomu bude pfiidána pau‰ální ãástka pro
nepfiímé náklady ve v˘‰i 60 % z celkov˘ch mzdov˘ch nákladÛ. 
V prÛbûhu dubna 2007 byla vyhlá‰ena první v˘zva IEE II na podávání
projektÛ; její rozpoãet bude 65 mil. € a uzávûrka bude 28. záfií 2007.
Od podání návrhu do zahájení projektu uplyne v programu IEE II obvyk-

le 7 mûsícÛ – tzn. projekty podané do první v˘zvy IEE II budou zaháje-
ny pravdûpodobnû v dubnu 2008. Na internetov˘ch stránkách IEE II
(http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html) je moÏné najít
text v˘zvy a pracovního programu pro rok 2007, nástroj pro vyhledání
partnerÛ, kontakt na pracovníky, ktefií budou pro jednotlivé oblasti
poskytovat tzv. „pre-proposal check“ (tedy kontrolu návrhÛ projektÛ
pfied jejich podáním), kontakty na národní kontakty programu IEE II
a dal‰í informace relevantní pro program IEE II.

Podrobnûj‰í informace o programu IEE II lze získat na Ministerstvu prÛ-
myslu a obchodu od národních kontaktních pracovníkÛ programu IEE
v âeské republice, kter˘mi jsou:

Ing. Jan Pouãek, poucek@mpo.cz, tel. 224 853 288
Ing. Eva Procházková, eva.prochazkova@mpo.cz, tel. 224 853 414
a také na adrese www.mpo.cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory
-v-energetice/#category218.

ZDE≈KA ·USTÁKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SUSTAKOVA@TC.CZ

Program Inteligentní energie – Evropa II (2007 – 2013)

Program Mil. €

1. Program pro podnikání a inovace 2 166

2. Program na podporu politiky ICT 728

3. Program Inteligentní energie – Evropa (IEE) 727

Celkem 3 621

Tabulka – Rozpočet rámcového programu pro konkurenceschopnost
a inovace (CIP)

RÁMCOV¯ PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOST A INOVACE (CIP) ZAHRNUJE PROGRAM PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE, PROGRAM
NA PODPORU POLITIKY INFORMAâNÍCH A KOMUNIKAâNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) A PROGRAM INTELIGENTNÍ ENERGIE – EVROPA II (IEE
II). CIP BUDE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 – 2013 PLNIT CÍLE EVROPSKÉHO SPOLEâENSTVÍ V OBLASTI ROZVOJE KONKURENCE-
SCHOPNOSTI A INOVACÍ PODNIKATELSKÉ SFÉRY, MAL̄ CH A ST¤EDNÍCH PODNIKÒ, PRÒMYSLU, ICT, ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNO-
LOGIÍ A INTELIGENTNÍ ENERGIE. 
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Technologická platforma Inovative Medicines Initiative
Stejnû jako v jin˘ch oborech, tak i v lékafisk˘ch vûdách a farmakologii
byla zaloÏena technologická platforma Inovative Medicines Initiative
(IMI), která spojuje rÛzné spoleãnosti, vûdecko-v˘zkumné instituce,
fiídící orgány a jiné zdroje financí na evropské úrovni, aby definovaly
spoleãnou v˘zkumnou agendu, která by mûla mobilizovat dostatek
národních i evropsk˘ch, vefiejn˘ch i soukrom˘ch zdrojÛ do vûdy
a v˘zkumu v oblasti zdraví.

Hlavím cílem IMI je odstranit pfiekáÏky v˘zkumu a v˘voje nov˘ch lékÛ
a pomoci evropskému biofarmaceutickému prÛmyslu stát se svûtov˘m
lídrem. Souãasnû by platforma mûla pomoci zajistit finanãní zdroje od
moÏn˘ch investorÛ, kter˘mi jsou prÛmysl pÛsobící v oblasti zdraví,
akademická, zejména lékafiská a farmaceutická obec, fiídící orgány,
poskytovatelé zdravotní péãe a dal‰í organizace, které umoÏní rychlej-
‰í pfiístup k lep‰ím lékÛm a tím ke zlep‰ení a zkvalitnûní zdravotní péãe
pro evropské obãany.

První dokument k tomuto problému byl vydán Evropskou federací
svazu farmaceutického prÛmyslu (European Federation of Pharmaceu-
tical Industrie and Asociations – EFPIA) v prosinci roku 2004 pod
názvem Creating biomedical R&D leadership for Europe to benefit
patiens and society. Ve zdÛvodnûní nutnosti zmûn ve v˘voji a v˘robû
lékÛ EFPIA konstatovala velkou „úmrtnost“ vyvíjen˘ch lékÛ, ãímÏ se
neúmûrnû zvy‰ují náklady, zejména v pozdûj‰ích fázích v˘voje
nov˘ch léãiv. Celkové náklady na v˘voj nového léku se pohybovaly
v letech 1994 – 2000 mezi 400 – 900 mil. USD (Dinasu JA Hansen RW
Grabpwski HG. The price of innovation: new estimates of drug deve-
lopment costs. Journal of health Economics 2003 mar;22(2):151 – 85).
Tent˘Ï zdroj uvádí, Ïe pravdûpodobnost, Ïe novû objeven˘ kandidát –
léãebná látka – projde preklinick˘mi testy a dostane se aÏ na trh, je
men‰í neÏ 6 %.

Druhou etapou, která mûla akcelerovat zmûny, bylo vytvofiení strategic-
ké v˘zkumné agendy (Strategic Research Agenda – SRA), která zahrne
cel˘ proces v˘zkumu a v˘voje nov˘ch lékÛ od jeho objevu, pfies vali-
daci a schválení. V SRA byly vytyãeny ãtyfii hlavní základní kameny na

nichÏ bude iniciativa dále rozvíjena. Jsou to: bezpeãnost, úãinnost,
fiízení znalostí, v˘chova a vzdûlávání. 

Bezpečnost
Vzhledem k tomu, Ïe v˘roba lékÛ a cel˘ farmaceutick˘ prÛmysl jsou
pod stále vût‰í vefiejnou kontrolou, je tfieba otázce bezpeãnosti nov˘ch
léãiv vûnovat zv˘‰enou pozornost. Na druhou stranu pfiísnûj‰í pravidla
pro zaji‰tûní poÏadované bezpeãnosti neúnosnû prodluÏují cestu lékÛ
k pacientovi. Proto byla pfiijata opatfiení, která mají zlep‰it prediktabili-
tu toxikologick˘ch zkou‰ek a na druhou stranu urychlit tento proces.

Účinnost
Co se t˘ká úãinnosti, byly definovány dva strategické poÏadavky: zdo-
konalení postupu pfii posuzování bezpeãnosti v ran˘ch stadiích v˘voje
léku a zkvalitnûní klinického v˘zkumu vãetnû translaãního v˘zkumu.

Řízení znalostí
Souãasná vûda produkuje enormní mnoÏství medicínsk˘ch dat, a proto
je nezbytné tato data urãit˘m zpÛsobem zpracovat, aby byla v integro-
vané podobû dostupná patfiiãn˘m pfiíjemcÛm. Bioinformatika a lékafiská
informatika jsou disciplíny, které umoÏÀují tûchto dat vyuÏívat v celé
Evropû, a jsou tudíÏ nedílnou souãástí procesu v˘voje a v˘roby nov˘ch
lékÛ a terapií.

Výchova a vzdělávání
V˘chova a vzdûlávání mají vést k odstranûní fragmentace evropského
v˘zkumu, vzájemnû pfiiblíÏit vûdce základního v˘zkumu a klinické
vûdecké pracovníky, lépe zajistit jejich bezpeãnost roz‰ífiením znalostí
nejen základní toxikologie. V˘chova a vzdûlávání by mûly pfiispût ke sblí-
Ïení názorÛ akademick˘ch pracovníkÛ s prÛmyslem a fiídícími orgány.
„Evropské vzdûlání“ má usilovat o excelenci a b˘t konkurenceschopn˘m
systémem postupnû zlep‰ujícím vûdeckou úroveÀ Evropy v oblasti zdraví.

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

Seminář Udržitelná povrchová doprava 
Technologické centrum AV âR ve spolupráci s Regionální kontaktní
organizací pro jiÏní Moravu, Centrem dopravního v˘zkumu a Evrop-
skou komisí – Generálním fieditelstvím pro v˘zkum, uspofiádalo
23. 2. 2007 informaãní semináfi
„7. RP EU – 1. v˘zva v prioritû
UdrÏitelná povrchová doprava“.

Úvodní slovo pfiednesl fieditel
Odboru strategie Ministerstva
dopravy âR Martin Pichl. ZdÛ-
raznil zejména v˘znam synergie
evropsk˘ch a národních progra-
mÛ. Patrick Mercier-Handyside
z Generálního fieditelství pro
v˘zkum EU pfiiblíÏil více neÏ
‰edesáti úãastníkÛm semináfie
zamûfiení a cíle aktuální v˘zvy
z oboru dopravy a informoval je
o ãinnosti evropské platformy
pro silniãní dopravu ERTRAC.

Na tento pfiíspûvek navázal fieditel Centra dopravního v˘zkumu Josef
Mikulík návrhem ãinnosti ãeské technologické platformy Silniãní
doprava. Aktivity programového v˘boru „Doprava“ Evropské komise

pfiiblíÏil zástupce fieditele Centra doprav-
ního v˘zkumu Václav Fencl. Posledním
pfiíspûvkem tohoto bloku byla informace
Martiny Bártové z Ministerstva dopravy
o národních programech v˘zkumu
a v˘voje v resortu dopravy.

V odpolední ãásti pfiednesli zástupci Tech-
nologického centra prezentace zamûfiené
na novinky v 7. RP, na pfiíleÏitosti pro malé
a stfiední podniky, na spolupráci se tfietími
zemûmi a o moÏnostech komerãního vyu-
Ïití v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje. 

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

SKARKA@TC.CZ

Pfiedsednick˘ stÛl semináfie o udrÏitelné povrchové dopravû. Zleva
P. Mercier-Handyside, V. Fencl, M. Pichl, M. ·karka, J. Mikulík,
M. Bártová.
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Technologické centrum zfiídilo e-mailovou schránku FINAN-
CE@TC.CZ, které je moÏno vyuÏít pro dotazy k financování úãasti
v 6. i 7. rámcovém programu. âasto se opakující dotazy pfievádíme do
obecné a anonymní formy a zvefiejÀujeme je v ECHU. 

Od roku 2004 jsme partnery projektu 6. RP. Projekt konãí 31. 3. 2007.
K 31. 12. 2004 a 31. 12. 2005 jsme pro‰li auditem a ve formuláfii C
jsme pfiepoãítali Kã na € podle kurzu nalezeného na webové stránce,
kterou uvádí Vademecum 6. RP EU, tj. www.europa.eu.int/comm/bud-
get/infoeuro. Teì tuto stránku na internetu nemohu otevfiít (hlásí
nenalezeno). MÛÏete mi sdûlit, kde mám pfiíslu‰n˘ kurz hledat?

Zmûnil se název oficiálního webu Evropské komise (EK), proto odkaz
nefungoval. 
V 6. RP byl pro pfiepoãet pouÏíván kurz platn˘ první den následující-
ho mûsíce po ukonãení vykazovaného období. Zdroj kurzu nebyl ve
smlouvû uveden, v prÛvodci financováním byl doporuãen kurz uvádû-
n˘ ECB http://www.ecb.int/stats/eurofxref. Tomuto poÏadavku v‰ak for-
málnû vyhovoval i kurz platn˘ právû pro následující mûsíc, tedy
i první den v mûsíci http://ec.europa.eu/budget/inforeuro (kter˘ jste
hledali a byl pÛvodnû pouÏíván v 5. RP). Formálnû bylo moÏno vyu-
Ïít obou hodnot.
V 7. RP se jiÏ bude muset pouÏívat pouze kurz uveden˘ na webové
stránce ECB (buì smûnn˘ kurz dne, kdy skuteãn˘ náklad vznikl, nebo
smûnn˘ kurz prvního dne v mûsíci, kter˘ následuje po pfiíslu‰ném vyka-
zovaném období).

Otázka t˘kající se 6. RP: S tímto typem projektÛ zatím bohuÏel nemá-
me Ïádné zku‰enosti. Jak je stanoven zpÛsob vykazování nákladÛ
v rámcovém programu? Musí b˘t náklady podloÏeny konkrétními
úãtenkami nebo je ãástka pfiidûlená na partnera projektu v rozpoãto-
vé tabulce brána jako definitivní a uÏ se nemusí prokazovat (tedy Ïe
ãástku partner dostane zaplacenu, aniÏ by musel cokoliv dokládat)?
Co se dá v‰e zafiadit do reÏijních nákladÛ projektu?

Způsob vykazování nákladů 
Pfii vyúãtování projektu na pfiíslu‰ném formuláfii vykazujete pouze
náklady skuteãné, tedy zanesené v úãetnictví a bez tzv. neuznateln˘ch
nákladÛ. EK poté refunduje dohodnutou ãást uznan˘ch nákladÛ. âást-
ka uvádûná v rozpoãtu slouÏí ke zji‰tûní celkov˘ch nákladÛ na projekt
a je podkladem pro urãení smluvní velikosti maximálního pfiíspûvku
EK pro dan˘ projekt. Ve své odpovûdi vycházíme z pfiedpokladu, Ïe
realizujete standardní projekt v rámci 6. RP, nejedná se tedy o pfiidûle-
nou pevnou sazbu na jednotlivou akci. Pokusíme se zjednodu‰enû
nastínit postup, nicménû pro pochopení, jak funguje zpÛsob vykazo-
vání nákladÛ a jak se vypoãítávají reÏijní náklady, doporuãujeme
podrobnû se seznámit s Pfiílohou II va‰í smlouvy s Komisí, kterou byste
mûli mít k dispozici. (Obecná pfiíloha II modelové smlouvy je k dispo-
zici na webové stránce EK – Cordisu). Vzhledem k tomu, Ïe kaÏdá
smlouva je specifická, doporuãujeme podrobnû si pfieãíst celou smlou-
vu vãetnû dodatkÛ.

KaÏd˘ partner na konci daného období vyplÀuje tzv. Formuláfi C, kter˘
je pfiílohou smlouvy s Komisí, a zasílá jej koordinátorovi, kter˘ vypra-
cuje souhrnn˘ finanãní v˘kaz a v‰e ode‰le Komisi. Do formuláfie C se
vykazují skuteãné náklady na projekt vzniklé bûhem daného období
a odpovídající práce na dosaÏení cílÛ projektu popsan˘ch v technic-
kém dodatku smlouvy. Pokud vykazujete nepfiímé náklady pevnou saz-
bou poãítanou z pfiím˘ch nákladÛ, vypoãítáte tuto ãástku dan˘m pro-
centem z pfiím˘ch nákladÛ (po odeãtení subdodávek). K formuláfii C

musí b˘t nejménû jednou v dobû trvání projektu pfiiloÏen Certifikát
o auditovaném vyúãtování, kter˘ vystavuje vámi zvolen˘ externí audi-
tor a potvrzuje, Ïe vykazované náklady jsou v souladu se smlouvou.

Režijní náklady 
ReÏijní náklady byly v projektech 6. RP vykazovány podle modelÛ
dan˘ch typem organizace a úrovní jejího úãetnictví. Existovaly tfii
modely: FC (full cost), FCF (full costs flat rate) a AC (additional costs)
a jejich podrobn˘ popis je uveden v dodatku smlouvy s EK. 

Musí v pfiípadû vykazování stál˘ch platÛ státních zamûstnancÛ pro
úãely 7. RP plánované osobní náklady odpovídat tabulkovému zafiaze-
ní nebo mohou b˘t pouÏita nûjaká v‰eobecná evropská kritéria? Jaká?
Existují nûjaké doporuãující platové tabulky?

Îádné doporuãující tabulky neexistují (vyjma projektÛ akcí Marie
Curie). Základním pravidlem 7. RP je, Ïe náklady (a tedy i platy stál˘ch
zamûstnancÛ) budou Komisí (ãásteãnû) hrazeny formou náhrady uzna-
teln˘ch nákladÛ – tedy na základû úãetnictví. Vykazovat je moÏné ãást-
ku, kterou zamûstnanec skuteãnû dostává a která je odvozena z jeho
pracovní smlouvy. Do osobních nákladÛ jsou zapoãítávány podle defi-
nice hrubá mzda, sociální a zdravotní poji‰tûní placené zamûstnavate-
lem a jiné v˘hody urãené státem, jako napfi. FKSP, podle úãetních
a manaÏersk˘ch pfiedpisÛ organizace. AÈ uÏ tedy zamûstnanec podléhá
tabulkovému platu nebo ne, je moÏné Komisi Ïádat pouze o úhradu
skuteãné v˘‰e jeho mzdy. (Pokud se nem˘líme, tak i v tabulkovém zafia-
zení se platy mohou znaãnû li‰it – záleÏí na osobním ohodnocení.) Pfii-
pomínáme, aby byly osobní náklady uznatelné, je tfieba vést tzv. time-
sheet (pracovní v˘kazy). Pro kalkulaci odpracovan˘ch hodin je tfieba
mít vypoãítanou sazbu produktivní hodiny.

V pfiípadû, Ïe bude spolupracovat napfi. nûmecká a ãeská státní orga-
nizace, budou se náklady na platy zamûstnancÛ znaãnû li‰it. Rozdílné
ohodnocení práce v tomto pfiípadû se mi nezdá spravedlivé.

Ano, je moÏné, Ïe se mzdové náklady nûmeck˘ch a ãesk˘ch institucí
budou znaãnû li‰it. Taková je ov‰em realita a za to Komise nemÛÏe –
proplácí instituci takové mzdové náklady, které byly skuteãnû vynalo-
Ïeny a mûly by b˘t v relaci k bûÏnému prostfiedí v dané instituci. 

Realizujeme projekt, jehoÏ rozpoãet je rozdûlen do pracovních
balíãkÛ WP1 – WP6. Je moÏné jednotlivé náklady na aktivity –
poloÏky rozpoãtu (napfi. cestovné, reÏie apod.), které nevyãerpáme
v daném balíãku, napfi. WP2, WP3, pfiesunou do dal‰ího balíãku,
napfi. WP6, nebo v pfiípadû, Ïe je nevyãerpáme dle harmonogramu,
mi finance propadají?

Rozpoãet projektu 6. RP je pouze odhad (estimation), mÛÏete tedy
pÛvodnû plánovan˘ rozpoãet pfiesouvat mezi jednotliv˘mi WP i mezi
jednotliv˘mi nákladov˘mi kategoriemi – ov‰em pod podmínkou, Ïe
bude odvedena slíbená práce podle Annexu I smlouvy. O zam˘‰len˘ch
zmûnách informujte koordinátora.

Poradíte mi prosím pfii vyplnûní formuláfie EPSS pro 7. RP ve v˘bûru
moÏností zafiazení univerzity? Je tam public body, research, non-pro-
fit a secondary and higher education. Zvolili bychom poslední moÏ-
nost ANO, ale vzhledem k tomu, Ïe se nejedná o v˘bûr jediné moÏ-
nosti, pak se naopak nabízí, Ïe mÛÏeme oznaãit v‰echny moÏnosti
jako ANO – zdá se vám to správné? Dost nás zaráÏí, Ïe ve formuláfii
u koordinaãní a podpÛrné akce – CSA (Support) vybíráte u reÏie ze

FINANCE@TC.CZ – otázky a odpovědi
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ãtyfi variant – v pfiípadû univerzit variantu 60 %, kdyÏ pfiece nároko-
vat u tohoto typu projektu je moÏné pouze 7 %. Je to tak v pofiádku?

Problém jsme diskutovali s EK. Pfii vyplnûní „Status of your organisati-
on“ v EPSS je moÏné za‰krtnout více moÏností.V pfiípadû CSA vyberte
variantu „standard flat rate“ – která je v pfiípadû CSA ve v˘‰i 7 %. Tato
volba nijak neovlivní skuteãnost, Ïe pfii projektech spolupráce (Colla-
borative projects) pouÏíváte pfiechodnou pevnou sazbu na reÏijní
náklady ve v˘‰i 60 % („special transition flat rate“). Komise formuláfi
EPSS v budoucnu vylep‰í.

Kde najdu NACE kódy potfiebné k charakterizaci organizace? 

Viz: http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/
nace_all.html

Jak˘m zpÛsobem je fie‰ena otázka pokrytí ãástky na dofinancování
nákladÛ projektÛ 7. RP z vlastních zdrojÛ? 

Podle pravidel úãasti pro 7. RP bude Evropská komise poskytovat pfiís-
pûvek aÏ do v˘‰e 75 % uznateln˘ch nákladÛ na fie‰ení projektu univer-
zitám, vefiejn˘m v˘zkumn˘m institucím (VVI) a mal˘m a stfiedním pod-
nikÛm (MSP). Zbyl˘ch 25 % musí tyto subjekty dofinancovat z vlast-
ních prostfiedkÛ.

U MSP se jedná o vlastní finance získané v rámci jejich vlastních eko-
nomick˘ch v˘sledkÛ. U univerzit a VVI mÛÏe jít jednak o prostfiedky
získané z „doplÀkové ãinnosti“ – tj. z ekonomické ãinnosti (napfi.
v˘zkumná centra realizují zakázky na fakturu, smluvní v˘zkum, proná-
jem infrastruktur, poskytování dodavatelsk˘ch sluÏeb obchodním spo-
leãnostem), nebo i o vlastní institucionální prostfiedky, které instituce
získává z vefiejn˘ch zdrojÛ. (VyuÏití institucionálních prostfiedkÛ na
dofinancování úãasti v 7. RP je v‰ak spojeno s urãit˘mi omezeními, jak
bude vysvûtleno pozdûji.)

Komentáfi: 
Míra podpory z vefiejn˘ch zdrojÛ (Spoleãenství a ãlenského státu)
nesmí v souãtu pfiekroãit hranici danou pfiíslu‰nou národní legislativou,
která se musí fiídit smûrnicí Rámec Spoleãenství pro státní podporu na
v˘zkum a v˘voj a inovace (dostupn˘ na http://eurlex.europa.eu/
LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_323/c_32320061230cs00010026.pdf, viz
tab. 14).

TudíÏ MSP na národní vefiejnou podporu jiÏ nedosáhnou, protoÏe
75 % (získan˘ch v rámci 7. RP) je maximum, co vÛbec mohou dostat.

PouÏití vefiejn˘ch prostfiedkÛ na financování v˘zkumu (tedy i spolufi-
nancování univerzitního v˘zkumu, tj. nehospodáfiské ãinnosti) je fiíze-
no zákonem ã.130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje z vefiejn˘ch
prostfiedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Podle § 3 odst. 1 písm. b) tohoto zákona (pfied schválen˘m návrhem
novelizace dne 24. 4. 2007) je sice institucionální podporu moÏné
pouÏít i na podporu mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji rea-
lizovanou na základû mezinárodních smluv, ale toto pouÏití je dále
omezeno ustanovením § 4 odst. 5 tohoto zákona pouze na úhradu
poplatkÛ za úãast âeské republiky v mezinárodních programech
v˘zkumu a v˘voje nebo na úhradu poplatkÛ za ãlenství v mezinárod-
ních organizacích. Tím, Ïe stávající znûní zákona omezuje pouÏití
institucionální podpory pouze na úhradu poplatkÛ, v˘raznû omezuje
moÏnosti dofinancování úãasti ãesk˘ch institucí v mezinárodních
v˘zkumn˘ch aktivitách. Tyto instituce se dostávají do problému, neboÈ
zpravidla nejsou schopné uhradit poÏadovan˘ podíl dofinancování ze
svého rozpoãtu. Tato právní úprava prakticky neumoÏÀuje pouÏít
k tomuto úãelu institucionální ãi úãelové prostfiedky z vefiejn˘ch zdro-
jÛ, a to ani tehdy, pfiipou‰tí-li pouÏití vefiejn˘ch prostfiedkÛ ãlenské
zemû pravidla daného mezinárodního programu.

Problém vyfie‰í dlouho oãekávaná novelizace zákona 130/2002 Sb.,
jejíÏ návrh byl dne 24. 4. 2007 schválen Poslaneckou snûmovnou Par-
lamentu âR, a která by umoÏÀovala pouÏití institucionálních prostfied-
kÛ na dofinancování úãasti âR v mezinárodních projektech VaV. Dle
návrhu bude institucionální podpora na mezinárodní spolupráci posky-
tována na základû Ïádosti, kterou pfiedloÏí poskytovateli uchazeã,
vybran˘ v souladu s pravidly pfiíslu‰ného programu mezinárodní spolu-
práce ve v˘zkumu a v˘voji.

Na dotazy odpovídaly: Pavlína Hillerová, Marie Kolmanová, Eva Hille-
rová a Lenka Lepiãová
Upozornûní : Aãkoliv poskytované informaci vûnujeme nejvy‰‰í moÏ-
nou pozornost a pouÏíváme nejlep‰í dostupné informaãní zdroje, mají
zasílané informace pouze informativní charakter a nejsou závazn˘m
legislativním v˘kladem. Technologické centrum neodpovídá za dÛsled-
ky spoléhání na tyto informace, ani za ‰kodu eventuelnû vzniklou
v dÛsledku pouÏití. Pfii pouÏití informací nebo pfii jejich dal‰í publikaci
uvádûjte prosím vÏdy jako zdroj Technologické centrum AV âR.

PAVLÍNA HILLEROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

HILLEROVAP@TC.CZ

Z činnosti Českého centra pro mobilitu

V roce 2006 zpracovalo âeské centrum pro mobilitu (âCM) první sta-
tistiku fie‰en˘ch dotazÛ a poÏadavkÛ. Tyto nepfiicházely jen pfiímo od
v˘zkumníkÛ – cizincÛ samotn˘ch, ale ãasto také prostfiednictvím jejich
kolegÛ v ãesk˘ch institucích.

Tazatelé nejãastûji kontaktují CâM elektronickou po‰tou (62 % kontak-
tÛ), telefonicky (31 %) i osobnû (7 %). Nejãastûji se dotazy t˘kají pro-
blematiky vstupních formalit (126 dotazÛ), moÏnostem ubytování (81),
problematice sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní (74),

otázkám o vûdû a v˘zkumu v âR (52), moÏnostem jazykov˘ch kurzÛ
(46) a studijních a pracovních pfiíleÏitostí (42 dotazÛ). 

âeské centrum pro mobilitu se nyní musí zab˘vat my‰lenkou na svou
budoucnost. 
Poskytnuté granty jsou zvolna doãerpávány a je tfieba hledat nové zdroje,
které zabezpeãí chod pracovi‰tû, o kterém se jiÏ ví a které si ve vûdecké
obci na‰lo své místo a stalo se tak ve spolupráci se sv˘mi domácími i
zahraniãními partnery nedílnou souãástí Ïivota v˘zkumníkÛ dne‰ní doby. 

JINDRA EMMEROVÁ,

âESKÉ CENTRUM PRO MOBILITU,

EMMEROVA@KAV.CAS.CZ
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Globální družicový navigační systém GALILEO
Globální druÏicové navigaãní systémy (Global Navigation Satellite
Systems, GNSS) jsou v souãasné dobû aktuálním tématem, o kterém
skoro kaÏd˘ ví, i kdyÏ si to tfieba ani neuvûdomuje. Americk˘ GPS
(Global Positioning System) totiÏ je globálním navigaãním systémem
a jeho existenci alespoÀ tu‰í skoro kaÏd˘. GPS je v souãasné dobû
jedin˘ plnû funkãní systém, nejznámnûj‰í ãlen „navigaãní rodiny“
GNSS. Mezi GNSS také patfií rusk˘ systém GLONASS, kter˘ je v sou-
ãasné dobû funkãní v omezené mífie, a GALILEO, o jehoÏ architektu-
fie je tento ãlánek.

Galileo je tedy globální druÏicov˘ navigaãní systém, kter˘ bude plnû
vyvinut a provozován Evropou a jeho uvedení do provozu je v souãas-
né dobû plánováno na rok 2010. Je navrÏen podobnû jako nynûj‰í ame-
rick˘ systém GPS a rusk˘ GLONASS, se kter˘mi se bude, alespoÀ podle
dohodnut˘ch smluv, vzájemnû doplÀovat. Oba souãasné systémy jsou
vojenské a ani jeden z provozovatelÛ nedává záruku, Ïe v pfiípadû
potfieby signály ze sv˘ch druÏic nevypne. Pokud by na jejich vyuÏívá-
ní byla zaloÏena nûkterá z dopravních sluÏeb, mûl by takov˘ ãin
nebezpeãné dÛsledky pro její uÏivatele.

JiÏ poãátkem devadesát˘ch let se objevily studie poukazující na potfie-
bu vlastního evropského civilního druÏicového navigaãního systému.
Podobnû jako tomu bylo v pfiípadû nosné rakety Ariane nebo velkoka-
pacitního dopravního letadla Airbus, pfiijala Evropská unie rozhodnutí
vybudovat vlastní navigaãní systém, kter˘ zaruãí trvalou provozuschop-
nost, potfiebnou pro vyuÏívání v krizov˘ch situacích. 

Galileo umoÏní kaÏdému drÏiteli pfiijímaãe signálu urãit jeho aktuální
polohu s vysokou pfiesností (pfiibliÏnû 5 metrÛ s nejjednodu‰‰ím pfiijí-
maãem a bezplatnou sluÏbou). Jeho sluÏby budou natolik spolehlivé,
Ïe na jeho základû bude napfiíklad moÏné fiídit jízdu vlakÛ, navádût
fiidiãe automobilÛ a dovést letadla na pfiistávací dráhu.
Galileo je prvním spoleãn˘m projektem Evropské unie, reprezentované
Evropskou komisí (European Comission, EC), a Evropské kosmické
agentury (European Space Agency, ESA). 

Civilní systém Galileo bude poskytovat celkem pût druhÛ sluÏeb:
– základní sluÏba (Open Service – OS), 
– sluÏba „kritická“ z hlediska bezpeãnosti (Safety of Life service – SoL),
– komerãní sluÏba (Commercial Service – CS),
– vefiejnû regulovaná sluÏba (Public Regulated Service – PRS),
– vyhledávací a záchranná sluÏba (Search And Rescue service – SAR).

Základní sluÏba bude pfiístupná v‰em uÏivatelÛm bez omezení. SluÏba
„kritická“ z hlediska bezpeãnosti, která bude zpoplatÀována, bude uÏi-
vateli poskytovat aktuální varování, pokud budou pfiekroãeny urãité
limity pfiesnosti polohy (tzv. integrita). Komerãní sluÏba bude pfiístupná
platícím uÏivatelÛm a bude poskytovat vy‰‰í pfiesnost urãení polohy.
Ostatní sluÏby budou urãeny pouze pro autorizované uÏivatele, napfi.
ozbrojené a policejní sloÏky. 

Systém Galileo by mûl nalézt vyuÏití pfiedev‰ím v sektoru dopravy
v aplikacích vázan˘ch na informaci o zemûpisné poloze. Díky vyu-
Ïití dat o poloze vozidel k on-line informacím o dopravní situaci
nebo pro vlastní fiízení silniãního provozu je moÏné pfiedcházet kri-
tick˘m dopravním situacím (dopravní zácpy apod.). Silniãní a Ïelez-
niãní dopravci budou schopni efektivnûji monitorovat pohyb sv˘ch
nákladních automobilÛ, Ïelezniãních vozÛ nebo kontejnerÛ a také
efektivnûji potírat krádeÏe a podvody. GALILEO pfiinese prospûch
i v oblastech mimo dopravu, umoÏní napfi. pfiesné mûfiení ãasu, loka-

lizaci nehod pro opravu produktovodÛ, inteligentní zemûdûlství,
ochranu osob atd. 

Galileo poskytne celou fiadu v˘znamn˘ch sociálních i ekonomick˘ch
pfiínosÛ jak celosvûtovû, tak hlavnû v Evropû. Dal‰í pfiínosy vzniknou
z vyuÏívání systému v oblasti osobní bezpeãnosti, fiízení záchrann˘ch
akcí a v˘bûru poplatkÛ, poklesem zneãi‰tûní vlivem dopravních úspor
a vytvofiením více neÏ 100 tis. nov˘ch pracovních míst. Celkové nákla-
dy na vytvofiení navigaãního systému budou pfies 3 mld. €. Následné
provozní náklady budou roãnû asi 220 mil. € vãetnû údrÏby a oprav.
Pfiitom by do roku 2020 celkové ekonomické pfiínosy mûly dosáhnout
62 mld. € a sociální pfiínosy dal‰ích 12 mld. €. Rostoucí zájem zemí
o úãast v programu Galileo posiluje kapacitu svûtového trhu v oblasti
druÏicov˘ch navigaãních sluÏeb. Odhady dnes poãítají s uÏíváním
3 mld. pfiijímaãÛ v roce 2020 a s tím spojen˘m finanãním obratem
275 mld. € roãnû. 

Komponenty systému Galileo 
Systém Galileo bude sestaven z globální, regionální a nûkolika lokálních
sloÏek. Globální sloÏka bude jádrem celého systému a bude tvofiena
satelity a nezbytn˘m pozemním segmentem (popsan˘m dále). Regionál-
ní sloÏka systému Galileo by se mûla skládat z mnoha externích regio-
nálních integrovan˘ch systémÛ (External Region Integrity Systems, ERIS),
vytvofien˘ch a provozovan˘ch soukrom˘mi spoleãnostmi, státy nebo
skupinami státÛ mimo území EU. Tyto systémy budou zaji‰Èovat hlá‰ení
o integritû systému nezávisle na hlá‰ení systému Galileo, aby napfi.
uspokojily poÏadavky vztahující se ke garancím systému pro zúãastnû-
né státy nebo instituce. Lokální sloÏky by mûly slouÏit pro vylep‰ení
lokálního pfiíjmu signálu Galileo, jako napfiíklad zaji‰tûní navigaãního
signálu v oblastech kde, signály z druÏic nemohou b˘t pfiijaty. Tyto lokál-
ní sloÏky budou vytvofieny a provozovány soukrom˘mi spoleãnostmi.

Globální sloÏka systému Galileo bude tvofiena vesmírn˘m segmentem,
tedy druÏicemi systému Galileo. KaÏd˘ satelit bude vysílat navigaãní
ãasové signály spolu s navigaãními daty, které budou obsahovat nejen
korekce hodin a efemerid nezbytné pro navigaci, ale také signály
o integritû, které tak zajistí globální „sluÏbu“ vylep‰ující vlastnosti celé-
ho systému. Vesmírn˘ segment bude doplnûn pozemním segmentem,
kter˘ se bude skládat ze dvou kontrolních center a globální sítû vysíla-
jících a pfiijímajících stanic.

Vesmírn˘ segment systému Galileo bude tvofien tfiiceti druÏicemi ve
Walkerovû konstelaci ve tfiech obûÏn˘ch rovinách se sklonem 56 °
k rovinû rovníku. KaÏdá rovina bude obsahovat devût aktivních druÏic,
které budou v obûÏné rovinû rovnomûrnû rozloÏeny po 40 °, a jednu
neaktivní náhradní druÏici, která v pfiípadû selhání nahradí kteroukoli
aktivní druÏici. V˘‰ka obûÏné dráhy 23 222 km má tu vlastnost, Ïe vÏdy
po deseti dnech se opakuje stejné rozmístûní druÏic kolem Zemû.
Bûhem tûchto deseti dnÛ kaÏdá druÏice obûhne sedmnáctkrát Zemi.
V˘‰ka obûÏné dráhy druÏic byla zvolena tak, aby co nejvíce eliminova-
la vlivy poruchového gravitaãního pole. Vûfií se, Ïe po poãáteãní opti-
malizaci obûÏné dráhy nebude po celou dobu Ïivotnosti potfieba Ïád-
n˘ch usmûrÀovacích manévrÛ. Zvolená v˘‰ka obûÏné dráhy také zaji‰-
Èuje vysokou viditelnost druÏic.

Tolerance odklonûní jednotliv˘ch druÏic od „ideálních“ obûÏn˘ch drah
je podmínûna potfiebou udrÏet nemûnnou konstelaci. Povolené odchyl-
ky jsou takové, Ïe kaÏdá druÏice by se mûla pohybovat ve vzdálenosti
+/- 2 ° vzhledem k sousedním druÏicím ve stejné obûÏné rovinû a tak-
téÏ ne více neÏ +/- 2 ° daleko od roviny dráhy.
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V pfiípadû poruchy jedné z druÏic mÛÏe b˘t problém vyfie‰en tak, Ïe se
náhradní „ãekající“ druÏice pfiemístí na místo porouchané druÏice.
Tento manévr mÛÏe b˘t uskuteãnûn bûhem nûkolika dní, coÏ je o dost
rychlej‰í neÏ vypu‰tûní nové druÏice, které je moÏné jen v fiádu nûko-
lika mûsícÛ. DruÏice byly navrÏeny tak, aby byly kompatibilní s mnoÏ-
stvím kosmick˘ch dopravních systémÛ, a také aby bylo moÏné vypou-
‰tût je po dvou a více kusech.

Pozemní (kontrolní) segment: jeho jádrem budou dvû fiídící centra.
KaÏdé fiídící centrum se bude starat o kontrolní a fiídící funkce podpo-
rované specializovan˘m pozemním kontrolním systémem (Ground
Control System, GSC) a „letové“ funkce podporované specializovan˘m
pozemním „letov˘m“ segmentem (Ground Mission Segment, GMS).
GSC se bude zab˘vat údrÏbou polohy druÏic, zatímco GMS bude mít

na starost kontrolu navigaãní funkce celého navigaãního systému. GSC
bude vyuÏívat globální síÈ pûti TTC stanic ke komunikaci s kaÏdou dru-
Ïicí, a to podle schématu kombinujícího pravidelné, plánované kontak-
ty spolu s dlouhotrvajícími testy a kontakty nahodil˘mi.

TT&C (Tracking, Telemetry and Command) stanice budou disponovat
velkou tfiináctimetrovou anténou vysílající v frekvenãním pásmu
2 GHz (urãen˘m pro vesmírné operace). Bûhem normální funkãnosti
se bude v˘luãnû vyuÏívat spread-spectrum modulace (podobná pouÏi-
té pro TDRSS a ARTEMIS), která zajistí robustní funkãnost bez interfe-
rence. Pokud ale navigaãní systém nebude funkãní (bûhem zaãátku
projektu, ran˘ch operací na obûÏné dráze a bûhem nepfiedvídateln˘ch
událostí), jin˘m (neÏ ESA) TT&C stanicím bude povoleno vyuÏívat tuto
TT&C modulaci.

Ground Mission Segment (GMS) bude vyuÏívat globální síÈ tfiiceti sní-
macích stanic Galileo (Galileo Sensor Stations, GSS) pro kontinuální
monitorování navigaãních signálÛ v‰ech satelitÛ. Toto monitorování
bude umoÏnûno také díky komunikaãním sítím pouÏívajícím komerãní
druÏice a kabelové spoje, ve kter˘ch bude kaÏdé vedení pro jistotu
zdvojené. Hlavním prvkem GSS bude referenãní pfiijímaã.

GMS bude s Galileo druÏicemi komunikovat pomocí globální sítû
„pfienosov˘ch stanic“ (Mission Up-Link Stations, ULS) instalovan˘ch
na pûti místech po celém svûtû; kaÏdá stanice bude mít k dispozici
nûkolik tfiímetrov˘ch antén. ULS bude vysílat na frekvenci 5 GHz
(Radionavigation Satellite Earth-to-space band). GMS bude pouÏívat
GSS síÈ pro dva na sobû nazávislé úkoly. Prvním úkolem bude urão-
vání polohy druÏice a synchronizace ãasu (Orbitography Determina-
tion and Time Synchronisation, OD&TS), coÏ bude znamenat kaÏ-
d˘ch deset minut zaji‰Èovat dávkové zpracování pozorování v‰ech
druÏic a poãítat pfiesné dráhové a hodinové korekce pro kaÏdou dru-
Ïici (spolu s prognózou oãekávan˘ch variací, tzv. „SISA“ – Signal-In-
Space Accuracy, platn˘ch pro nûkolik hodin dopfiedu). V˘sledky
tûchto v˘poãtÛ budou pfieneseny do konkrétní druÏice kaÏd˘ch 100
minut pomocí signálu z ULS.

Druhé vyuÏití GSS sítû je pro
pfiená‰ení dat o stavu integrity
systému (Integrity Processing
Function, IPF). Tato sluÏba bude
zaji‰Èovat okamÏité observace
v‰ech druÏic GSS stanicemi pro
ovûfiování integrity signálu dru-
Ïic. V˘sledky tûchto v˘poãtÛ
(pro celkovou konstelaci) budou
vyslány do vybran˘ch druÏic
a jimi také vysílány, takÏe uÏiva-
tel (platící si sluÏbu SoL) vÏdy
dostane alespoÀ dvû „zprávy
o integritû“ (Integrity messages).
„Zprávy o integritû“ se budou
skládat ze dvou ãástí. První je
tzv. „Integrity flag“, která pouze
varuje, Ïe druÏicov˘ signál pra-
vûpodobnû pfiesahuje nastaven˘
maximální práh pfiesnosti. Tato
„vlajka“ bude generována
a vícekrát vysílána s krajní nalé-
havostí tak, Ïe ãas mezi v˘sky-
tem vadného stavu ovlivÀující-
ho pfiesnost vysílaãe a „vlajkou“
(tzv. Time-to-Alert) nebude více

neÏ 6 vtefiin. Druhou ãástí „Integrity messages“ budou tzv. „Integrity
Tables“ (tabulky o statutu integrity jednotliv˘ch druÏic), které budou
pravidelnû vysílány, aby „noví“ uÏivatelé nebo uÏivatelé, co byli
doãasnû mimo signál (napfi. projíÏdûli tunelem) vûdûli o správném
statutu v‰ech druÏic.

OD&TS tedy monitoruje dlouhodobûj‰í zmûny „orbitálních“ parametrÛ
(mûnící se díky gravitaãním a jin˘m vlivÛm), zatímco IPF monitoruje
krátkodobé „defekty“ systému zpÛsobené náhl˘mi poruchami. Globál-
ní sloÏka systému Galileo bude zahrnovat také sadu testovacích uÏiva-
telsk˘ch pfiijímaãÛ. Národním kontaktním bodem pro program Galileo
v âR je âeská kosmická kanceláfi, o. p. s., Katefiinská 10, 128 00
Praha 2, tel. / fax: 224 918 288.

Informace v ãeském jazyce o programu Galileo je k dispozici na
http://www.czechspace.cz/cs/galileo. Kontaktní osobou o problematice
Galileo je v âeské kosmické kanceláfii autor tohoto pfiíspûvku.

MARTIN ·UNKEVIâ 

âESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁ¤,

SUNKEVIC@CZECHSPACE.CZ
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Mezinárodní soutěž GALILEO MASTERS
Jednou z fiady aktivit napomáhající uskuteãnûní a provozu v˘znamné-
ho evropského programu Galileo je jiÏ nûkolik let konaná soutûÏ na
podporu perspektivních zpÛsobÛ vyuÏívaní druÏicové navigace,
pÛvodnû nazvaná GALILEO MASTERS. V loÀském roce byla pfiejme-
nována na EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION
a doplnûna o European Satellite Navigation Product Award – meziná-
rodní soutûÏ o nejlep‰í návrh a následné technické fie‰ení libovolného
vyuÏití systému navigaãních druÏic Galileo. 
Akci organizuje spoleãnost Anwendungszentrum v Oberpfaffenhofenu,
která pÛsobí jako inkubátor high-tech firem zaloÏen˘ bavorskou vládou
(Bavorské ministerstvo pro ekonomiku, infrastrukturu, dopravu a techno-
logie) a nûmeckou letecko-kosmickou agenturou DLR (Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt). Jedním ze sponzorÛ je i Evropsk˘ kosmic-
k˘ inkubátor pod patronací ESA. Celá akce je organizována ve spoluprá-
ci s partnery podporujícími rozvoj nov˘ch technologií. Bavorská strana
v roce 2004 projevila váÏn˘ zájem o zapojení âR do této soutûÏe a pro-
stfiednictvím âeské kosmické kanceláfie (Czech Space Office, dále jen
CSO) se âR od roku 2005 soutûÏe úspû‰nû úãastní. Tím se otevfiela pfií-
leÏitost pro ãeské firmy a instituce prezentovat na mezinárodním poli
svoji technickou úroveÀ ve vyuÏívání technologie druÏicové navigace. 

Akce je urãena pro malé a stfiední podniky, vysoké ‰koly, v˘zkumné
ústavy i jednotlivce, ktefií mají nápady nebo návrhy na vyuÏití techno-
logie druÏicové navigace systému Galileo v jakékoliv oblasti. Návrhy
se mohou t˘kat i souãasn˘ch jiÏ provozovan˘ch aplikací vyuÏívajících
systémy GPS, GLONASS nebo EGNOS. Podle odhadu by mûlo sluÏeb
druÏicové navigace vyuÏívat do deseti let pfies 400 mil. lidí a v tomto
sektoru by mûlo pracovat pfies 100 tis. nov˘ch pracovníkÛ. Proto je
dÛleÏité zaãít pfiem˘‰let o moÏnostech, které se otevfiou s uvedením
systému Galileo do provozu. 

V roce 2005 se do klání Galileo Masters pfiihlásilo pfies 220 úãastníkÛ
z celé Evropy (z toho sedm ãesk˘ch). Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe pro-
bûhlo 26. fiíjna 2005 pfii pfiíleÏitosti mezinárodní v˘stavy informaãních
technologií a telekomunikace SYSTEMS v Mnichovû. V‰ichni ocenûní
získali bezplatn˘ stánek v nejatraktivnûj‰í ãásti této v˘stavy – Satelite
Navigation Area, kterou nav‰tívilo pfies 65 tis. náv‰tûvníkÛ. Absolutní
vítûz pak mûl hrazen pÛlroãní provoz v regionálním inkubátoru vãetnû
konzultací a marketingové podpory. Odhadovaná hodnota v‰ech cen je
kolem 50 tis. €.

Absolutním vítûzem r. 2005 se stala firma Nice Sophia-Antipolis z Fran-
cie, která pfiedstavila svoji aplikaci „VU Log“, jejímÏ cílem je vyuÏití
druÏicové navigace pro optimalizaci mûstského provozu, coÏ by pfii-
spûlo ke zkrácení cestovních dob a vy‰‰í ãistotû ovzdu‰í. Ani dal‰ích
‰est ocenûní rozhodnû nepostrádalo zajímavost: Chalmer University ze
·védska pfiedstavila projekt satelitní ochrany jízdních kol a dal‰ích
mobilních prostfiedkÛ proti krádeÏi. Z Nizozemska pfii‰la my‰lenka
levné soupravy, jejímÏ prostfiednictvím budou moci MSP samy vyvíjet
aplikace pro druÏicovou navigaci za rozumnou cenu. Italská firma
GPSAeroborne pfiedstavila fie‰ení pro zv˘‰ení bezpeãnosti v dynamicky
rostoucím sektoru mal˘ch a sportovních letadel. Britsk˘ systém navrÏe-
n˘ ve spolupráci s British Environment Agency monitoruje pohyb nepo-
tfiebn˘ch ojet˘ch pneumatik, aby konãily tam, kde mají – a nikoliv na
ãern˘ch skládkách. Nûmeck˘ vítûz Galileo Masters (DLR) pfiedstavil
projekt optimalizace fiízení letecké a lodní dopravy.

Mezi ocenûn˘mi v rámci soutûÏe Galileo Masters byl i ãesk˘ projekt
„Personal Watcher“ od Vladimíra Jansy z firmy ICE. Podstatou návrhu
je monitorování ohroÏen˘ch osob (dûti, seniofii a jiní) v terénu. Systém

je kromû stanovování polohy tûchto osob moÏné doplnit o monitorová-
ní základních Ïivotních funkcí, coÏ je vlastnost, kterou jistû ocení
zejména osamûlí lidé a jejich blízcí. 

Je‰tû zajímavûj‰í byly ceny pro vítûze mezinárodní soutûÏe
EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION 2006:
– 6 mûsícÛ v inkubátoru regionálního technologického centra vítûzné-

ho regionu,
– 10 dnÛ profesionálních konzultací,
nebo
– 1 t˘den v GATE (Galileo Test- und Entwicklungsumgebung) in Berch-

tesgaden / Bayern (D),
a k tomu v obou pfiípadech zdarma stánek v sekci SatelliteNavigatio-
nArea na SYSTEMS 2006, vyuÏití v‰ech komunikaãních kanálÛ, zdarma
úãast na ITK-Messe SYSTEMS 2006, propagaãní materiály, národní
a mezinárodní PR aktivity.

Absolutním vítûzem roãníku 2006 se stal Conor Keegan z Velké Británie.
Byl vybrán porotou sloÏenou z 80 mezinárodních odborníkÛ. Ocenûna
byla jeho aplikace GeoSynch, která mÛÏe pomoci pfii pfiedpovûdích pfií-
rodních katastrof, jako jsou sopeãné erupce, zemûtfiesení a tsunami. 
Osm regionálních finalistÛ pfiedstavilo následující nápady: 
– Olivier Cheslet a Francois Dellicour z Belgie s „Give Me The Path“ –

mobilní systém pomoci pro slepce,
– Alain Netter z Francie se „Solar Indice“ – vûdeck˘ v˘poãet expozice

v daném místû,
– Prof. Egon Füglein z Bavorska se satelitem fiízen˘m robotem na oko-

pávání, 
– Holger Sdunnus z Hesenska s „G-WaLe“ – Galileo-sledování úrovnû

vodní hladiny, 
– Ivan Allevi a Georgio Soldavini z Itálie s turistick˘m záchrann˘m

systémem,
– Andy W. Lürling z Holandska s „Real-time Racing“ – skuteãn˘ a vir-

tuální svût integrovan˘ pomocí GPS satelitu, 
– Óscar Diáz ze ·panûlska s elektronickou ISO peãetí pro nákladní

kontejnery. 

Finalista z âeské republiky, Vladimír Vejvoda z firmy PRINCIP, obdrÏel
cenu za za v˘voj jednotky LUPUS IQ195 pro v˘bûr m˘ta. V˘jimeãnost
jednotky spoãívá nejen v její snadné a rychlé montáÏi, aniÏ by bylo
tfieba dal‰í technické podpory, ale pfiedev‰ím pro v˘raznou spolehlivost
m˘tn˘ch transakcí (vy‰‰í neÏ 99 %), coÏ je docíleno pouÏitím robust-
ních expertních systémÛ na bázi umûlé inteligence.
V leto‰ním roce bude otevfiena databáze pro EUROPEAN SATELLITE
NAVIGATION COMPETITION 2007 na www.galileo-masters.com dne
1. kvûtna 2007 a uzavfiena bude 31. ãervence 2007. Hodnocení nápadÛ
probûhne v srpnu a v záfií bude vyhlá‰en vítûz, kter˘ získá titul Galileo
Master. Dal‰í informace obsahují originální stránky soutûÏe v anglickém
jazyce: www.galileo-masters.com a www.satnav-masters.com. Kontakt-
ním místem soutûÏe v âR je âeská kosmická kanceláfi, o. p. s., Katefiinská
10, 128 00 Praha 2, tel. / fax: 224 918 288. Dal‰í informace v ãeském
jazyce najdete na: http://www.czechspace.cz/cs/galileo/galileo-masters.
Cena GALILEO MASTERS, resp. EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION
COMPETITION by si zaslouÏila lep‰í propagaci, uÏ proto, Ïe se âeská
republika uchází o zfiízení evropského kontrolního úfiadu pro Galileo
(GSA) v Praze.

JI¤Í M. FUCHS,

âESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁ¤,

FUCHS@CZECHSPACE.CZ
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V kvûtnu 2007 bude vyhlá‰ena druhá v˘zva ICT programu s uzávûrkou
v záfií 2007. Ke dvûma tématÛm této v˘zvy – ICT pro správu Ïivotního
prostfiedí a úãinnou energetiku – pofiádá Evropská komise (EK) ve spo-
lupráci s Technologick˘m centrem AV âR dne 21. kvûtna 2007 Mezi-
národní informaãní den.

Vyhlá‰ená témata jsou popsána v pracovním programu ICT pro období
2007 – 8, téma ICT – 2007.6.3: ICT for Environmental Management and
Energy Efficiency (viz. http://www.fp7.cz/dokums_raw/novy260207cw
p200701en_1175529507.pdf )

Informaãní den bude rozdûlen do dvou ãástí, v dopolední plenární ãásti
seznámí zástupci EK úãastníky s podrobnostmi cílÛ obou témat a pfied-
pokládan˘ch dopadÛ projektÛ, dvû odpolední paralelní sekce budou
zamûfieny jednak Ïivotní prostfiedí, jednak na energetiku. Úãastníci
budou mít moÏnost krátce pfiedstavit buì svÛj projektov˘ zámûr, nebo
svoji skupinu a její moÏn˘ pfiíspûvek k tématice v˘zvy. 
Úãast na informaãním dnu je moÏná po pfiedchozí registaci a je bez
poplatku; hrazena bude z projektu Technologického centra – Národní
informaãní centrum pro evropsk˘ v˘zkum (projekt M·MT 1P 06 OK
468). Registrace je moÏná elektronicky pfiímo na stránkách ICT progra-
mu na http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/events620070521
_en.html
Pfiedpokládá se úãast zájemcÛ z celé Evropy a úãastníkÛm umoÏní
nejen získání aktuálních informací k v˘zvû, ale i navázání kontaktÛ pro
budoucí projekty. Následující den navazuje tematicky blízké meziná-
rodní sympozium o softwarov˘ch systémech pro Ïivotní prostfiedí ISESS
2007 – International Symposium on Environmental Software Systems
v Praze 22. – 25. kvûtna 2007 (viz http://www.isess.org/conferences/2007/
Registersingle.html).

ICT pro správu životního prostředí
Cílem je vytvofiení spoleãného informaãního prostoru pro rÛzné typy
organizací zab˘vající se udrÏiteln˘m vyuÏíváním pfiírodních zdrojÛ
a správou ekosystémÛ vãetnû zmírnûní ohroÏení Ïivotního prostfiedí.
Jde tedy o v˘voj inovaãních aplikací pro monitorování a správu Ïivot-
ního prostfiedí a vybudování technologického potenciálu schopného
ãelit moÏn˘m hrozbám a v relaci k hlavním evropsk˘m iniciativám. 

Cílem v˘zkumu by mûly b˘t nové koncepty a techniky nebo strate-
gick˘ integrovan˘ pfiístup pro vytvofiení efektivního systému aplikací
uÏívan˘ch v této oblasti. Projekty by mûly b˘t zamûfieny na generic-
ké systémy integrující autonomní sítû senzorÛ (napfi. GMES), sluão-
vání rozsáhl˘ch dat, rychl˘ a bezpeãn˘ pfiístup k distribuovan˘m
informacím, modelování, simulace a vizualizace a na moÏnosti vyu-
Ïití v˘poãetní techniky pro rozhodovací procesy. Pozornost by mûla
b˘t zamûfiena také na optimalizaci komplexních datov˘ch tokÛ na

v‰ech rozhodovacích úrovních i napfiíã hranicemi a sektory. V pro-
jektech je pfiedpokládána také validace systémÛ a tedy i úãast moÏ-
n˘ch koncov˘ch uÏivatelÛ. 

PodpÛrné a koordinaãní projety by mûly b˘t zamûfieny na rychlé pfiijetí
potfiebn˘ch standardÛ, protokolÛ a otevfiené struktury respektující relace
mezi jednotliv˘mi ãástmi a celkem v evropsk˘ch iniciativách INSPIRE
(http://inspire.jrc.it – Infrastructure for Spatial Information in Europe),
GMES (www.gmes.info) a GEOSS (www.earthobservations.org). 

V˘zva obsahuje také téma ‰iroké mezinárodní spolupráce s dal‰ími
zemûmi na redukci pfiírodních katastrof, vyhodnocení pfiírodních ohro-
Ïení a zranitelnosti urãit˘ch spoleãenství spolu s v˘vojem interoperabil-
ních ICT fie‰ení pro varování obyvatelstva a fiízení v mimofiádn˘ch udá-
lostech. Téma v˘zvy má v mnoha bodech návaznost na dal‰í ãásti 7. RP,
zejména programy V˘zkum pro bezpeãnost obyvatelstva a program
Kosmick˘ v˘zkum.

ICT pro účinnou energetiku 
Akãní plán pro zlep‰ení energetické úãinnosti vyhlá‰en˘ v fiíjnu 2006 si
stanovuje za cíl úsporu 20 % spotfieby energie do roku 2020 a k tomuto
cíli smûfiuje i plánovan˘ dopad projektÛ na téma druhé v˘zvy ICT v této
oblasti. Plán mj. zdÛrazÀuje znaãn˘ potenciál ve sniÏování ztrát pfii v˘ro-
bû, pfienosu a rozvodu elektrické energie. Navrhuje zavedení cílen˘ch
nástrojÛ ke zv˘‰ení úãinnosti nov˘ch i stávajících v˘robních kapacit a ke
sníÏení ztrát pfii pfienosu a rozvodu, zavedení norem pro energetickou
nároãnost a úãinnost budov, spotfiebiãÛ, zafiízení atd. Pfiímé dopady
tohoto akãního plánu jsou i v dal‰ích ãástech 7. RP a zcela jistû se odra-
zí i v tématech dal‰ích v˘zev. Více informací o akãním plánu je k dispo-
zici na http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/
index_en.htm

Projekty by mûly smûfiovat zejména k navrÏení a simulaci profilÛ
uÏití energie v procesech i sluÏbách v „Ïivotním cyklu“ produktÛ, tj.
od v˘roby pfies pouÏívání aÏ po likvidaci. Dal‰ím tématem je inteli-
gentní a interaktivní monitorování v˘roby energie, její distribuce,
obchodování a uÏití. Jako pfiíklad lze uvést v˘voj inteligentních mûfii-
del, systémÛ pro fiízení sítí i domácího pouÏití. âást projektÛ by mûla
navrhnout úãinné nástroje, platformy a modely obchodování posky-
tující pfiesné informace pro rozhodovací orgány v prÛmyslu i politi-
ce. V centru zájmu jsou modely energeticky neutrálního nového
nebo renovovaného domu a pracovního prostfiedí a úãinné fiízení
lokálních rozvodn˘ch sítí. 

EVA HILLEROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

HILLEROVA@TC.CZ

Informační technologie pro životní prostředí a efektivní energetiku

Semináře pro malé a střední podniky
Technologické centrum AV âR, Agentura pro podporu podnikání a inves-
tic CzechInvest a âeská styãná kanceláfi pro vûdu a v˘zkum v Bruselu
CZELO pofiádají sérii semináfiÛ „Malé a stfiední podniky v 7. rámcovém
programu EU: nové moÏnosti spolupráce, financování a kontaktÛ“. Semi-
náfie jsou urãeny pro MSP, které nemají zku‰enosti se zapojením do evrop-
sk˘ch v˘zkumn˘ch programÛ. Jejich cílem je podat praktické informace
potfiebné k rozhodnutí, zda uvaÏovat o úãasti v tomto programu a jak
postupovat v pfiípadû pozitivního rozhodnutí. Program semináfiÛ je ãlenûn
do dvou blokÛ. V první ãásti budou podány informace o struktufie 7. RP,
podmínkách úãasti, moÏnostech zapojení a informaãních zdrojích. Druh˘

blok je zamûfien na problematiku financování. Budou pfiedstaveny
i národní programy pro podporu úãasti ãesk˘ch subjektÛ v 7.RP. Úãast na
semináfiích je bezplatná, jednacím jazykem je ãe‰tina. Semináfie se budou
konat v úter˘ 5. 6. 2007 v hotelu Zlatá ‰tika v Pardubicích, 6. 6. 2007
v hotelu Avanti v Brnû a 7. 6. 2007 v hotelu Atom v Ostravû. 
Program a pfiihlá‰ka na semináfie jsou k publikovány na http://www.
fp7.cz/vyzkum-pro-msp-sme/detail-akce/eventid-2148/.  

MARTIN ·KARKA, 

TC AV âR, SKARKA@TC.CZ
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Exkurze Technologického centra do Rakouska
Technologické centrum AV âR uspofiádalo
v rámci projektÛ Centrum pro transfer technolo-
gií (CeTT) a Czech Innovation Relay Centre (CIRC) exkurzi do Rakous-
ka. Cílem byl veletrh úspor energií „Energiesparmesse“ ve Welsu
a inkubátor „tech2b“ v Linzi. Exkurzi absolvovalo devût zástupcÛ firem
a institucí, s nimiÏ je TC v kontaktu. Byli mezi nimi napfiíklad pûstitelé
a zpracovatelé energetické biomasy, zástupci inkubátoru âVUT a ústa-
vÛ AV âR. Akci z vût‰í ãásti financoval Evropsk˘ sociální fond (ESF).

Veletrh úspor energií „Energiesparmesse“ je jeden z nejvût‰ích evrop-
sk˘ch veletrhÛ v oblasti úspor energií, vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie, v˘stavby a rekonstrukcí budov. Systematické úsilí o úspory ener-
gie a snaha o zdravé bydlení pfiiláká kaÏdoroãnû desetitisíce náv‰tûvní-
kÛ. Na v˘stavní plo‰e 57 tis. m2 ve 21 halách se pfii leto‰ním, jiÏ 23. roã-
níku veletrhu, pfiedstavilo pfies 850 vystavovatelÛ z celé Evropy. Byly
mezi nimi i ãeské firmy (Ponast, spol. s r. o., Atmos a CZ-elektronika),
jimÏ TC pfiedstavilo nabídku sluÏeb skupiny transferu technologií.

Kalendář vybraných akcí IRC
na červen – říjen 2007

Červen 2007

4. 6. 2007 Metttes Malta Matching Event – St. Julian's (Malta) 

7. 6. 2007 Taste, Nutrition and Health European Partnerships Meetings – Dijon (Francie) 

7. 6. 2007 BioDundee Conference & Partnering Event 2007 – Dundee (Velká Británie) 

8. 6. 2007 Digital Paris cluster mission – Paris (Francie) 

13. 6. 2007 TECHTEXTIL 2007 – International Technology 

Co-operation Event brokerage – Frankfurt am Main (Německo) 

13. 6. 2007 Medical Innovation Forum brokerage – London (Velká Británie) 

14. 6. 2007 Low Carbon Innovation Exchange brokerage – London (Velká Británie) 

21. 6. 2007 patenTMarkt 2007 brokerage – Linz (Rakousko) 

Červenec 2007 

12. 7. 2007 Vinitech 2007 – Brokerage Event brokerage – Santiago (Chile)

Srpen 2007 

15. 8. 2007 Aqua Nor 2007 – MatchMaking Event brokerage – Trondheim (Norsko) 

Září 2007 

7. 9. 2007 naro.tec 2007 brokerage – Erfurt (Německo) 

20. 9. 2007 VITAMINS 2007 – Nutrition and Diagnostics brokerage – Praha (Česká republika)

Říjen 2007 

3. 10. 2007 1st International Conference on Biodegradable Polymers and Sustainable Compositea – Alicante

(Španělsko) 

10. 10. 2007 Matchmaking at Scanautomatic 2007 brokerage – Göteborg (Švédsko) 

17. 10. 2007 European Wine and Sparkling beverages Technologies Exchange New brokerage 

– Epernay (Francie) 

29. 10. 2007 Murcia Food Brokerage Ebeny 2007 brokerage – Murcia (Španělsko)

Více informací: www.circ.cz
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„Tech2b“ je podnikatelsk˘ inkubátor, kter˘ je sou-
ãástí technologického centra „Techcenter“, ve kte-
rém sídlí pfies 50 spoleãností pÛsobících v rÛzn˘ch
oborech ãinnosti, pfiedev‰ím z oboru biotechnolo-
gií, informaãních technologií, vyuÏívání obnovitel-
n˘ch zdrojÛ energie, mechanotroniky a podobnû.
Inkubátor byl zaloÏen v roce 2003 se zámûrem
podpofiit vyuÏití vysokého inovaãního potenciálu
Horního Rakouska.

Projektov˘ manaÏer Jürgen Simmerer seznámil
úãastníky akce s provozem inkubátoru a podmínka-
mi pro zájemce o jeho vyuÏití. Inkubátor podporuje
firmy nabídkou rÛzn˘ch sluÏeb, jako napfi. finanãní
i jiné poradenství formou business anal˘zy, v˘hodné
pÛjãky apod. „Tech2b“ poskytuje firmám na dobu

dvou let velmi v˘hodn˘ pronájem kanceláfisk˘ch
a laboratorních prostor, telefonní a internetové pfii-
pojení a dal‰í spoleãné zázemí (zasedací místnosti
i kuchyni). Tech2b umoÏÀuje díky vzájemné spolu-
práci s univerzitami a v˘zkumn˘mi institucemi sv˘m
klientÛm vyuÏití univerzitních a v˘zkumn˘ch labo-
ratofií. Pfiístup a zpÛsob hodnocení kaÏdé firmy je
individuální; probíhá na základû jejího podnikatel-
ského plánu a reáln˘ch v˘sledkÛ spoleãnosti. Po
uplynutí dohodnuté inkubaãní doby spoleãnosti
odcházejí buì do kanceláfií technologického centra,
nebo do vlastních prostor. 

Úãastníci byli seznámeni také se sluÏbami poskyto-
van˘mi v rámci evropského projektu Innovation
Relay Centre (IRCA), jehoÏ hostitelskou organizací je
„Techcenter“. Posláním tohoto projektu je podpora
inovací a mezinárodní technologické spolupráce
v Evropû. Díky úzké spolupráci rakouského IRC
(IRCA) s ãesk˘m IRC (CIRC) do‰lo k transferu nûkoli-
ka technologií v oblasti alternativní energetiky
a medicíny. ManaÏer IRC a projektu CATT Markus
Mair prezentoval aktivity v oblasti transferu techno-

logií, podpory inovací, pofiádání vzdûlávacích akcí,
v˘mûnn˘ch stáÏí a poradenství, které jsou urãeny
studentÛm, doktorandÛm, uãitelÛm, vûdcÛm
a zástupcÛm mal˘ch a stfiedních firem

Gerhard Pramer vystoupil jako zástupce jedné ze
zaãínajících firem. Pracuje na projektu s názvem
„SolarSurface“ a vyvíjí novou technologii na v˘robu
absorpãní vrstvy solárních panelÛ s vy‰‰í úãinností

a niÏ‰ími v˘robními náklady na v˘robu. V závûru
exkurze mûli úãastníci moÏnost projít kanceláfiemi
i laboratofiemi, „ob˘van˘mi“ souãasn˘mi zákazníky
inkubátoru. 

ZUZANA HUSAROVIâOVÁ, TEREZA MATOU·KOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HUSAROVICOVA@TC.CZ, MATOUSKOVA@TC.CZ

Jedním z nejobdivovanějších exponátů na veletrhu ve Welsu
byla kogenerační jednotka na společnou výrobu tepla
a elektřiny prostřednictvím Stirlingova motoru, hnaného
spalováním pelet z biomasy. Foto B. Koč

Návštěva ve fotometrické laboratoři inkubátoru „tech2b“
v Linzi. Foto B. Koč

S činností inkubátoru „tech2b“ seznámil účastníky jeho
projektový manažer Jürgen Simmerer. Foto B. Koč
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Od 1. ledna 2005 pracuje v budovû Akademie vûd
âR âeské centrum pro mobilitu (âCM), které je
souãástí Evropské sítû center pro mobilitu (ERA-
MORE). Pod âeské centrum pro mobilitu spadá
osm tzv. Regionálních spolupracujících míst (RSM)
pfii nûkolika vysok˘ch ‰kolách, resp. jejich zahra-
niãních odborech zab˘vajících se pfieváÏnû mezi-
národní spoluprací v oblasti v˘zkumu a v˘voje.
RSM tak jsou plo‰nû rozmístûna, a tím jsou dostup-
ná po celé republice.

Pro úspû‰n˘ start centra byly na
základû projektÛ poskytnuty finanã-
ní prostfiedky z Evropské komise
a z M·MT âR. Hlavním cílem pra-
covi‰tû je naplÀovat pÛvodní my‰-
lenku, která stála za zrodem celé
evropské sítû tvofiené sítûmi národ-
ními, tj. napomáhat zahraniãním
v˘zkumníkÛm v hostitelské zemi
vypofiádat se pfiedev‰ím s administ-
rativními a byrokratick˘mi pfiekáÏ-
kami pfii zafiizování pracovních ãi
studijních pobytÛ poskytováním
kvalifikovan˘ch informací a sluÏeb
a maximálnû jim tak vycházet vstfiíc. 

âinnost centra není omezena jen na
poskytování informací, sluÏeb a pomo-
ci pfii zaji‰Èování pracovních a studij-
ních pobytÛ zahraniãním vûdecko-v˘zkumn˘m pra-
covníkÛm, studentÛm, pedagogÛm. K dal‰ím aktivitám
patfií napfi. propagaãní a prezentaãní ãinnost, pofiádání
tematicky zamûfien˘ch akcí, aktivní úãast na worksho-
pech a semináfiích v rámci ERA-MORE.

Centra pro mobilitu, zapojená do sítû ERA-MORE,
a dohromady jich je v Evropû více neÏ 200, by se
neobe‰la bez dÛleÏitého pracovního nástroje, kte-
r˘m jsou internetové portály, a to jak portál evrop-
sk˘, tak i portál národní – ãesk˘ portál mobility
v˘zkumníkÛ www.eracereers.cz. PÛvodní pilotní
verze vznikla roku 2004 ve spolupráci Technologic-
kého centra AV âR a spoleãnosti Cyber Fox je‰tû
pfied spu‰tûním portálu evropského. 

Obsah portálu je záleÏitostí âeského centra pro
mobilitu. Jde hlavnû o vyhledávání a zvefiejÀování
tûch nejzajímavûj‰ích, nejdÛleÏitûj‰ích a nejpotfieb-
nûj‰ích informací, údajÛ a oznámení, která se poda-
fií nalézt a nabídnout. Tento portál v angliãtinû je
sv˘m obsahem zamûfien pfiedev‰ím na neãeskou kli-
entelu, která si chce o pobytu v âeské republice
vyhledat co nejvíce. K nahlédnutí je také ãeská verze
tûchto stránek. Ze statistiky roku 2006 vypl˘vá prÛ-
mûrná mûsíãní náv‰tûvnost portálu 300 – 600 shléd-
nutí. Jako pracovi‰tû Akademie vûd âR má âCM zfií-

zenu také svou vlastní stránku na webov˘ch strán-
kách Akademie. Zde se náv‰tûvník seznámí s náplní
a ãinnostmi centra, jsou uvedeny ve‰keré kontakty
a jsou nabízeny také aktuality.
âeské centrum pro mobilitu vûnuje velkou pozornost
propagaci, která je zamûfiena jednak na oblast ti‰tû-
n˘ch materiálÛ, dále pak na oblast prezentací pfii rÛz-
n˘ch tematicky souvisejících akcích a na oblast zpráv
a ãlánkÛ. Konkrétnû: letáky vy‰ly ve dvou grafick˘ch
podobách, jiÏ dfiíve také vizitky s dÛleÏit˘mi kontakty,
novû informaãní broÏura ´The Foreign Researcher-

s´Guide to the Czech Republic´ a jako poslední i pla-
kát pro v˘roãní konferenci ve ·panûlsku, kter˘ najde
uplatnûní i pfii dal‰ích pfiíleÏitostech. O âeském cent-
ru pro mobilitu referujeme na semináfiích a worksho-
pech jiÏ od samého poãátku jeho pÛsobení.

âCM je také pfiím˘m pofiadatelem semináfiÛ tematic-
ky zamûfien˘ch na problematiku, jeÏ urãuje sama
praxe. Zde se stále v‰ichni setkáváme s mnoÏstvím
otázek a nevyjasnûn˘ch problémÛ. Právû snaha
o jejich fie‰ení je smyslem a podstatou organizování
semináfiÛ, které by mûly pfiinést relevantní odpovûdi.
V minulém roce se uskuteãnûné semináfie zab˘valy
nûkolika tématy, napfiíklad Chartou v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ a Kodexem chování pro pfiijímání pra-
covníkÛ, problematikou 6. a 7. RP, Marie Curie Fel-
lows Association, vstupem do âR za úãelem dlouho-
dobého pracovního ãi studijního pobytu, otázkami
zamûstnávání cizincÛ s pfiihlédnutím k jejich odbor-
né kvalifikaci. Pro rok 2007 jsou naplánována nemé-
nû zajímavá témata jako problematika sociálního
zabezpeãení, zdravotního poji‰tûní, daÀová proble-
matika v âR a legislativa s ní spojená. 

JINDRA EMMEROVÁ,

âESKÉ CENTRUM PRO MOBILITU,

EMMEROVA@KAV.CAS.CZ

ČESKÉ CENTRUM PRO MOBILITU
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