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ÚVODEM 
 

Vážení čtenáři,  
lednové číslo bulletinu ECHO vychází v těsné návaznosti na 
číslo prosincové. V tomto čísle dokončujeme přehled výzev 
k podávání projektů do 6.RP, které Evropská komise vydala 
17.12.2002. Výzvy jsou publikovány v Úředním věstníku 
Evropských společenství (Official Journal of the EC, C315), 
kde zabírají 78 tiskových stran. Zatímco v minulém čísle 
jsme uveřejnili přehled výzev pro sedm tematických priorit 
specifického programu „Integrace a posilování základů 
ERA“, v tomto čísle jsou jednak výzvy pro „zbylé priority“ 
tohoto programu, jednak jsou zde výzvy pro specifický 
program „Strukturování ERA“. Tímto přehledem chce 
ECHO upozornit čtenáře na příležitosti nabízené 6.RP. 
V žádném případě nemůže zde podaná informace nahradit 
obsah základních dokumentů, jako je výzva, pracovní 
program a průvodce pro navrhovatele projektů. Ostatně, 
veškeré formuláře pro podávání projektů jsou zatím právě 
jen v průvodcích pro navrhovatele projektů. A v této 
souvislosti chceme upozornit na to, že formuláře pro návrhy 
projektů jsou pro „obyčejného účastníka“ (tj.“ne-
koordinátora“) skutečně velmi jednoduché.  

Redakce bulletinu ECHO 
 

 

 Specifický program: Integrace a posilování  
 ERA 
Priorit
a 

Výzkum na podporu politik  

Info http://www.cordis.lu/fp6/support 
 
Jde o výzkum, jehož výsledky mají sloužit k formulaci 
evropských politik, tedy např. Evropské zemědělské 
politiky, Evropské rybářské politiky, opatřením v oblasti 
zdraví atd.  
Výzva:   Výzkum na podporu politik 
Identifikátor :  FP6-2002-SSP-1. 
Uzávěrka:  13. března 2003.  
Rozpočet:  149 M€.  
V tomto typu výzkumu celý rozpočet připadne na nástroje 
STREP, CA a SSA. 
 

Souhrnná témata M€ 
Udržitelné řízení evropských přírodních zdrojů 76,3 
Zajišťování zdraví, bezpečnosti a šancí pro 
Evropany 

41,8 

Podpora ekonomického potenciálu 
a soudržnosti větší a integrovanější Evropské 
unie 

32,5 

Tab. 1 Distribuce rozpočtu na souhrnná témata. 
 

Podrobný rozpis témat a požadovaných nástrojů je uveden 
v příloze. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. S ohledem na 
tematickou šíři budou projekty hodnoceny v různých 
obdobích, přičemž výsledky nebudou známy dříve než 

v květnu 2003. První smlouvy s EK by měly být uzavřeny ještě 
r. 2003. 
 

Nástroj Minimální počet účastníků 
 STREP, CA 3 nezávislé právnické osoby ze 3 

různých členských států nebo 
asociovaných států, přičemž alespoň 2 
účastníci musí být buď z členských států 
nebo z asociovaných kandidátských 
států 

SSA 1 právnická osoba z členského nebo 
asociovaného státu  

Tab. 2 
Mezipartnerská smlouva: účastníci výzkumných aktivit 
vycházejících z této výzvy nemusí tuto smlouvu uzavírat. 
 

Priorit
a 

Nové a vznikající vědy a technologie (NEST)

Info http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm 
NCP K. Kadlečíková, kadlecikova@tc.cas.cz 

 

Aktivity NEST mají přispět k předvídání budoucích potřeb 
Evropy v oblasti vědeckých a technických potřeb. Celkový 
rozpočet po dobu 6.RP je plánován ve výši 215 M€. Vydání 
první výzvy k předkládání projektů je plánováno v polovině 
r. 2003. Tato aktivita má své specifické typy projektů: 
 „Dobrodružství“ - má odhalit nové příležitosti pro vědu 

a techniku,  
 „Vhled“ - bude se zabývat hodnocením těch jevů, které 

naznačují příští rizika či problémy pro společnost,  
 „Průkopník“ – půjde o skupinu komplementárních 

projektů zaměřených na významné cíle, aby se tak 
zdynamizovala práce ve vznikajících vědeckých a 
technických oborech.  
 

Priorit
a 

Horizontální výzkumné aktivity pro MSP 

Info http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm 
http://www.tc.cz/nko6/akt_msp/ 

NCP M. Škarka, skarka@tc.cas.cz 
 

Pro tuto prioritu byly vydány dvě výzvy: pro kooperativní 
výzkumné projekty prováděné MSP (MSP bez potřebných 
vlastních výzkumných kapacit zadají výzkumné aktivity 
u výzkumných organizací) a pro kolektivní výzkum 
(výzkum pro sdružení MSP). 
 

Výzva: Kooperativní výzkumné projekty 
Identifikátor: FP6-2002-SME-1. 
Rozpočet: 155 M€. 
Výzva má dvě uzávěrky, na které je rozpočet distribuován 
podle tabulky 3. 
 

Uzávěrka M€ 
29. dubna 2003 95 
27. listopadu 2003 65 

Tab. 3 
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Minimální počet účastníků: 5 nezávislých právnických osob 
ze tří různých členských nebo asociovaných států, z nichž 
alespoň 2 jsou buď členské státy, nebo asociované 
kandidátské státy. 
Omezení účastníků:  
 Tři účastníci musí být nezávislé MSP nejméně ze dvou 
členských nebo asociovaných států s minimálně jedním 
účastníkem z členského státu nebo z asociovaného 
kandidátského státu. 
 Poskytovatelé výzkumných aktivit musí být nezávislí na 

účastnících, musí být minimálně ze dvou členských nebo 
asociovaných států, přinejmenším jeden musí být 
z členského nebo asociovaného kandidátského státu. 
  Koncoví uživatelé výsledků projektu, nezávislí na 

účastnících i poskytovatelích výzkumu, se mohou zúčastnit 
na vlastní náklady, nesmějí mít však dominantní roli 
v projektu. 
Mezipartnerská dohoda: účastníci musí tuto dohodu uzavřít. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní, výsledky budou 
známy cca za tři měsíce po uzávěrce a smlouvy s EK 
uzavřeny do 8 měsíců po uzávěrce. 
 
Výzva:  Kolektivní výzkumné projekty 
Identifikátor: FP6-2002-SME-2. 
Uzávěrka: 3. března 2003 (1. stupeň). 
Rozpočet: 40 M€. 
Minimální počet účastníků: 5 nezávislých právnických osob, 
z nichž alespoň 3 musí být nezávislé, které jsou nejméně ze 
tří různých členských nebo asociovaných států, přičemž 
alespoň dva jsou z členských nebo asociovaných 
kandidátských států. 
Je nutné se seznámit s podmínkami nezávislosti účastníků 
stanovenými výzvou. 
Mezipartnerská dohoda: musí být uzavřena mezi účastníky. 
Hodnocení: dvoustupňové, neanonymní. V prvním stupni 
budou hodnoceny základní záměry nástinu projektu, úspěšní 
předkladatelé budou vyzváni EK k vypracování úplného 
návrhu, který bude hodnocen v druhém stupni, jehož 
uzávěrku stanoví EK individuálně. První stupeň bude 
vyhodnocen do 3 měsíců po uzávěrce, smlouvy s EK budou 
uzavřeny do 2 měsíců po uzávěrce 2. stupně. 
 

Priorit
a 

Specifická opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce  

Info www.cordis.lu/fp6/inco.htm 
NCP E. Hanušková, hanuskova@tc.cas.cz 

 

V této prioritě bylo vydáno celkem 8 výzev. Tabulka 4 
přináší jejich stručný přehled, charakterizující geografickou 
oblast, resp. země, na které je výzva zaměřena, nástroje, 
jimiž mají být řešeny projekty, data uzávěrek a celkový 
rozpočet.  
Výzvy nepředpokládají uzavření mezipartnerské dohody. 
Každá výzva má svůj specifický požadavek na minimální 
počet účastníků.  
Hodnocení je u všech výzev jednostupňové, nicméně 
způsob hodnocení se výzvu od výzvy liší; je třeba se 
seznámit s bodovacími kritérii pro hodnocení návrhů. Různé 
jsou i požadavky na minimální počet partnerů.  
 
Specifické součásti výzev 
Země/ oblast spolupráce 

 

Nástroje 
 

Uzávěrky M€

FP6-2002-INCO-DEV-1 STREP 11.9.2003 50 

Rozvojové země 
 Zdraví 
 Racionální využívání 
přírodních zdrojů 
 Nezávadnost potravin 

CA 

FP6-2002-INCO-MPC-1 
Středozemí  
 Zdraví 
 Životní prostředí 
 Zachování kulturního 
dědictví 

STREP 
CA 

 7.5.2003 

25 

FP6-2002-INCO-WBC-1 
západní Balkán  
 Zdraví 
 Životní prostředí 

STREP 
CA 

 7.5.2003 

13,5

FP6-2002-INCO-
DEC/SSA-1 
Rozvojové země  
 Zdraví 
 Racionální využívání 
přírodních zdrojů 
 Nezávadnost potravin 

SSA 11.3.2003 
 4.9.2003 
 8.3.2004 
 8.9.2004 
 7.3.2005 
 7.9.2005 
 6.3.2006 

1*
 

FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-2 
Středozemí  
 Zdraví  
 Životní prostředí 
 Zachování kulturního 
dědictví   

SSA 11.3.2003 
 4.9.2003 
 8.3.2004 
 8.9.2004 
 7.3.2005 
 7.9.2005 
 6.3.2006 

0,6*
 

FP6-2002-INCO-
WBC/SSA-3 
západní Balkán  
 Zdraví 
 Životní prostředí 
 

SSA 11.3.2003 
 4.9.2003 
 8.3.2004 
 8.9.2004 
 7.3.2005 
 7.9.2005 
 6.3.2006 

0,6*
 

FP6-2002-INCO-
Russia+NIS/SSA-4 
Země bývalého 
Sovětského svazu 

SSA 11.3.2003 
 4.9.2003 
 8.3.2004 
 8.9.2004 
 7.3.2005 
 7.9.2005 
 6.3.2006 

0,6*
 

FP6-2002-INCO-
COMultilatRTD/SSA-5 
Koordinace národních 
programů výzkumné 
činnosti 

SSA 11.3.2003 
 4.9.2003 
 8.3.2004 
 8.9.2004 
 7.3.2005 
 7.9.2005 
 6.3.2006 

0,6*
 

Tab. 4 Přehled výzev priority „Podpora mezinárodní 
spolupráce“. Hvězdičkou je označen rozpočet vyčleněný jen 
pro rok 2003. 
 

Priorit
a 

Koordinace aktivit 

Info www.cordis.lu/fp6/coordination.htm 
NCP K.Klusáček, klusacek@tc.cas.cz  

 
Tato priorita má zahájit faktické propojování národních 
a regionálních výzkumných programů a aktivit. 
Není omezena obsahem tematických priorit 6.RP, má 
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působit ve všech oborech vědy a technologií. Dokument 
„ERA-NET scheme“ (ftp://ftp.cordis.lu/pub/rtd2002/docs/era-
net_1102.pdf) udává základní rysy implementace aktivit 
zaměřených na propojování programů. Schéma ERA-NET 
předpokládá důslednou aplikaci „přístupu zdola“. 

 

Tato priorita je zaměřena na posílení mobility výzkumníků 
v Evropě. Rozšiřuje tyto typy aktivit z 5.RP a významně 
zvyšuje rozpočty na výměny výzkumníků.  
V tabulce 7 je uveden stručný přehled všech 12 výzev pro 
projekty zaměřené na mobilitu.    Výzva: Podpora spolupráce a koordinace výzkumných 

aktivit prováděných na národní nebo regionální úrovni 
(schéma ERA-NET). 
Identifikátor: ERA-NET/1/CA-SSA 
Rozpočet: 24 M€ (pro r. 2003) 
Uzávěrky: 3.6.2003, 2.3.2004, 5.10.2004, 2.3.2005, 4.10.2005. 
 

Oblast Nástroj 

Koordinace národních aktivit  
Propojování národních nebo regionálních 
programů, případně jenom jejich částí  

CA 
SSA 

Tab. 5 
Finančně budou podpořeny jen nástroje CA a SSA. 
Účastníci projektů: úřady organizující výzkum, výzkumné 
agentury, instituce financující výzkum 
Minimální počty účastníků v CA a SSA jsou uvedeny v tab. 2. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. 
 
 
 Specifický program: Strukturování ERA 

 
Výzvy pro předkládání projektů lze stáhnout z adresy: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls. 
 

Priorit
a 

Výzkum a inovace 

Info www.cordis.lu/fp6/innovation.htm 
NCP D. Váchová, vachova@tc.cas.cz  

 

Program je zaměřen na zkvalitnění inovačního procesu 
v Evropě. Program si stanovuje za cíl stimulaci integracie 
výzkumu a inovací a dále vytváření vstřícné inovační 
politiky včetně positivního regulačního prostředí. 
Pracovní program není ještě dokončen. Rozpočet programu 
je 290 M€. 
Téma Data uzávěrek 

 SSA CfT 
European Innovation Scoreboard – 
Trend Chart 

 leden 2003 

Regionální inovační strategie – pro 
kandidátské země 

Zač. 2003 
Zač. 2004 

 

IRC Březen 
2003 

 

IRC – sekretariát sítě 2004  

CORDIS  29.11.2002

IPR - Helpdesk Zač.2004  

Specifické součásti Uzávěrky M€ 
1. Školicí místa 

3.4.2003 115  FP6-2002-Mobility-1 
1.1 Výzkumné výukové sítě Marie 
 Curie 

19.11.2003 115  

2.4.2003  60  FP6-2002-Mobility-2 
1.2 Školicí místa Marie Curie pro 
začínající vědecké pracovníky 

11.2.2004  70  

22.5.2003  40  FP6-2002-Mobility-3 
1.3 Školicí místa Marie Curie pro 
výměnu znalostí 

19.5.2004  45  

1.4.2003  10  FP6-2002-Mobility-4 
1.4 Konference a vzdělávací kurzy 
Marie Curie 

20.4.2004  10  

2. Individuální stáže 
12.3.2003  55  FP6-2002-Mobility-5 

2.1 Evropské stáže Marie Curie pro 
evropské vědecké pracovníky 

18.2.2004  55  

21.5.2003  10  FP6-2002-Mobility-6 
2.2 Stáže Marie Curie ve třetích zemích 
pro evropské vědecké pracovníky 

12.2.2004  18  

21.5.2003  9  FP6-2002-Mobility-7 
2.3 Evropské stáže Marie Curie pro 
vědecké pracovníky ze třetích zemí 

12.2.2004  11  

3. Podpora a ocenění vynikající vědecké práce 
20.5.2003  25  FP6-2002-Mobility-8 

3.1 Granty Marie Curie pro 
vynikající vědecké týmy 

18.5.2004  30  

20.5.2003  0,25 FP6-2002-Mobility-9 
3.2 Ceny Marie Curie pro vynikající 
vědecké pracovníky 

18.5.2004  0,25 

20.5.2003  5  FP6-2002-Mobility-10 
3.3 Profesury Marie Curie 21.1.2004  5  
4. Reintegrační (návratové) granty 
FP6-2002-Mobility-11 
4.1 Evropské reintegrační granty 
Marie Curie 

31.10.2004  39  

FP6-2002-Mobility-12 
4.2 Mezinárodní reintegrační granty 
Marie Curie 

31.10.2004  17  

Tab. 7 
Pracovní program uvádí minimální počty účastníků pro 
každý typ aktivity. 
 

Priorit
a 

Výzkumné infrastruktury 

Info www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm 
NCP E.Kraemer,  kraemer@tc.cas.cz Tab. 6  Předpokládané termíny vydání výzev, CfT označuje 

výzvy k účasti ve výběrovém řízení (Call for Tender).  
 

Priorit
a 

Lidské zdroje a mobilita  

Info http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm 
NCP E. Kraemer, kraemer@tc.cas.cz 

Tato priorita má dvě výzvy na podávání projektů: jednak jde 
o mezinárodní zpřístupnění výzkumných infrastruktur (jsou 
rozlišeny dvě možnosti, viz tab. 8), jednak o společnou 
výzvu s programem IST, která je zaměřena na již déle běžící 
budování sítě GRID. 
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REDAKCE Redakční rada  
Technologické centrum AV ČR bulletinu ECHO 
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 Vladimír Albrecht (výkonný redaktor) 
tel: 220 390 700  Jaroslav Chaloupka 
fax: 220 922 698 vydávání bulletinu ECHO je podporováno projektem OK 417 MŠMT  Miloš Chvojka 

Tato aktivita má též svůj specifický nástroj I3 (Integrated 
Infrastructure Initiatives). Minimální počet partnerů u I3 je 
stejný jako u CA, viz tab.2. 
 
Výzva: Podpora výzkumných infrastruktur 
Rozpočet: 190 M€. 
Uzávěrka: 15.4.2003. 
 

Specifické součásti Nástro
je 

Uzávěrky M€ 

Nadnárodní přístup  
(přístup vědeckých 
pracovníků z členských 
a asociovaných zemí EU 
k unikátním národním 
výzkumným infrastrukturám) 

SSA 15.4.2003 

Integrující aktivity 
(smluvně definovaná spolu-
práce několika organizací 
disponujících významnými 
výzkumnými infrastrukturami) 

I3, CA 15.4.2003 
190  

Vývoj komunikačních sítí - 
Grids 

I3, 
CA, 
SSA 

 6.5.2003  50  

Tab. 8 
 
Výzva: Vývoj komunikační sítě - Grids 
Identifikátor: FP6-2002-Infrastructures-2. 
Rozpočet: 50 M€. 
Uzávěrka: 6. května 2003. 
Nástroje: I3, CA, SSA. 
Mezipartnerská dohoda: musí být uzavřena u nástroje IS. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní,  
 

Priorit
a 

Věda a společnost 

Info http://www.cordis.lu/fp6/society.htm 
NCP V. Albrecht, albrecht@tc.cas.cz 

 

Tato priorita má rozpočet pouze 80 M€ pro celé trvání 
6.RP. Dne 17.12 byly vydány celkem tři výzvy, první obsa-
huje celé spektrum problematiky „věda a společnost“, 
druhá je zaměřena na podporu „Evropského týdne vědy“ a 
třetí na Descartesovu cenu. V březnu a září 2003 budou 
vydány další výzvy v této prioritě. 
 

Výzva: Programová podpora a propojování („otevřená 
výzva“) 
Identifikátor: FP6-2002-Science and Society-1 
Rozpočet: 4 M€. 
Uzávěrka: projekty lze předložit kdykoliv do 9.12.2003  
Nástroje: CA a SSA. 
Témata:  
 Vytváření dynamičtějšího propojení mezi vědou a politikou. 
 Podpora aktivní účasti velkých sektorů společnosti při 

navrhování politiky. 
 Dialog a výměna informací mezi skupinami 

angažovanými v etické problematice. 
 Podpora etického povědomí u vědeckých pracovníků. 

 Nejistota, riziko a implementace principu předběžné 
opatrnosti. 
 Podpora vědě a vědecké kultuře zejména mezi mladými 

lidmi. 
 Žena a věda - podnítit politickou debatu na národní a 

regionální úrovni; mobilizace vědeckých pracovnic. 
Podpořit účast žen v průmyslovém výzkumu. Vymezit 
strategie pro stejné příležitosti obou pohlaví ve vědeckých 
institucích a podnicích. 
Hodnocení: neanonymní, bude probíhat průběžně, ale 
„v dávkách“, podle počtu došlých návrhů. Půjde 
o jednostupňový proces. Uzavření kontraktů s EK se 
předpokládá do 9 měsíců po předložení úspěšného 
projektu. 
 

Výzva: Evropský týden vědy 2004. 
Identifikátor: FP6-2002-Science and Society-2 
Rozpočet: 3 M€. 
Uzávěrka: 13. května 2003. 
Nástroje: CA a SSA, (projekty na výměnu zkušeností mezi 
pořádáním národních týdnů a evropského týdne vědy). 
Minimální počet účastníků: viz tab.  
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. 
 

Výzva: Udělení ceny R. Descartesa za vynikající 
mezinárodní spolupráci ve výzkumu 
Rozpočet: 1 M€. 
Uzávěrka: 13. května 2003. 
O udělení Descartesovy ceny se může ucházet jakékoliv 
mezinárodní výzkumné konsorcium (sestávající z mini-
málně ze 2 týmů ze 2 různých členských nebo 
asociovaných států, z nichž alespoň jeden je členský stát 
nebo asociovaná kandidátská země. Cena může být 
rozdělena na 5 konsorcií, nejmenší odměna pro kon-
sorcium činí 200 000 €. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. 
Cena bude udělena ještě v r. 2003. 
 

 
Hodnocení projektů 
U návrhů se nejprve zjistí, zda splňují všechny formální 
požadavky (úplnost, požadavky týkající se minimálního počtu 
partnerů v konsorciu atd.). Poté hodnotí návrh tým expertů. 
Výzva k předkládání projektů stanoví, zda hodnocení bude 
probíhat anonymně nebo s plnou znalostí konsorcia 
předkládajícího projekt. Hodnocení bude, stejně jako bylo 
v 5.RP, bodové, na škále 0–5. U posuzovaných kritérií budou 
stanoveny minimální prahy, kterých projekt musí dosáhnout, 
aby mohl získat financování ze strany EK. 
Ve všech programech bude posuzována (i) vědecká 
a technická úroveň a stupeň inovace, (ii) schopnost stanovený 
záměr dosáhnout, zajistit účinné řízení mezinárodního 
konsorcia, (iii) relevance, tedy jak projekt odpovídá záměrům 
daného specifického programu, (iv) evropská přidaná 
hodnota, kritická hodnota zdrojů mobilizovaných pro 
dosažení stanovených cílů a příspěvek k evropským 
politikám, (v) kvalita plánu na šíření odvozených znalostí a 
jasné zabezpečení práv k duševnímu vlastnictví. 
Bude se též přihlížet k tomu, jaké příležitosti vytváří projekt 
pro obě pohlaví, k etickým otázkám, sociálním dopadům a 
k „míře synergie s celou oblastí vzdělávání“. 
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