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ÚVODEM 
 

Vážení čtenáři,  
 

toto číslo přináší nejen obvyklé informace o výzvách a 
uzávěrkách 6.RP, ale také předběžné statistiky prvních 
uzávěrek 1. a 2. tematické priority 6.RP. Z údajů zatím 
nelze usoudit, jaká byla účast českých týmů a vzhledem 
k předpokládané proměnlivé skladbě řešitelských 
konsorcií taková nejistota bude nejspíše trvat během 
celého 6.RP. Naproti tomu odpadly počáteční nejistoty o 
způsobech kalkulace nákladů účastníka projektu (http://e
uropa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-
contract/pdf/cost_model_en.pdf) a byla vydána též 
modelová smlouva, se kterou by se měl alespoň rámcově 
seznámit každý vážný zájemce o účast v projektu 6.RP 
(http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm). Nelze zde však 
nepřipomenout, že u většiny typů projektů je nutné 
uzavřít konsorciální smlouvu, jejíž charakteristiky a 
důležité body jsou uvedeny v dokumentu „consortium 
checklist“ (http://europa.eu.int/comm/research/fp6/worki
ng-groups/model-contract/pdf/checklist_en.pdf). 
Evropská komise (EK) zřídila speciální schránku RTD-
A03-questions-jiriduques@cec.eu.int, jejímž prostřednic-
tvím lze získat odpovědi na otázky o financování a právní 
problematice projektů 6.RP.  
Od vydání minulého čísla bulletinu ECHO proběhla řada 
událostí, které ukazují, jak vážně bere EU sektor výzkumu 
a vývoje (VaV). Romano Prodi, předseda EK, vyzval 
26. 3. ve svém projevu před Evropským parlamentem 
Evropskou investiční banku, aby hledala nové zdroje pro 
financování velkých projektů VaV. EK zveřejnila 29. 4. 
akční plán jak má EU zvýšit výdaje na VaV ze 
současných 1,9 % na 3 % v r. 2010 (viz http://europa.eu.i
nt/comm/research/era/3pct//pdf/com2003_en.pdf). Plán 
navrhuje, aby výdaje na VaV z veřejných zdrojů 
každoročně rostly o 6 % a ze soukromých dokonce o 9 %. 
Čím více se přibližuje předpokládaný vstup ČR do EU, 
tím více je to vlastně „náš plán“ a ten je pak v rozporu se 
zdejšími záměry snížit veřejné výdaje na VaV o 3,8 mld. 
Kč. Jakkoliv se od takového záměru ministryně Petra 
Buz-
ková distancuje (http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.a
sp?ARI=102281&CAI=38), zdá se, že v Česku znalostní 
společnosti a její znalostní ekonomii příliš mnoho 
nedůvěřujeme. I v Evropě sílí diskuse o nutnosti lepší 
koordinace využívání prostředků vynaložených na VaV. Ke 
koordinaci by měla přispět Evropská rada pro výzkum (ERC). 
Její vznik podporuje řada států včetně ČR a také 
např. Evropská nadace pro vědu  
(www.esf.org/newsrelease/63/ERC.pdf). 
Na rozdíl od celkem jednotného názoru na ustavení ERC 
vládne v Evropě značný nesoulad v etických otázkách 
použití kmenových buněk ve výzkumu. EK se nyní 
pokouší zjistit stanoviska jednotlivých států a teprve na 
jejich základě chce rozhodnout o uvolnění prostředků na 
ta témata 6.RP, která s výzkumem kmenových buněk  

 
 
počítají. Redakce uvítá názory čtenářů na tuto 
problematiku. Zájemci o účast v projektech 1. tematické 
priority by se měli seznámit s etickými pravidly, jejichž 
dodržováním podmiňuje EK své příspěvky k řešení 
projektů (http://europa.eu.int/comm/research/science-
society/ethics/rules_en.html).  

Redakce bulletinu ECHO 
 
 
 Specifický program:  

Integrace a posilování ERA 
 
V rámci programu byly vyhlášeny dvě výzvy na podporu 
účasti kandidátských asociovaných zemí v 6.RP, které 
platí společně vždy pro několik tematických priorit.  
 
I. výzva - název: Specifické podpůrné akce (SSA) pro 
asociované kandidátské státy 
Identifikátor: FP6-2003-ACC-SSA-General 
Celkový indikativní rozpočet: 9 M€ 
Tematické priority: 1., 2., 3., 4., 5., 6. 
Charakteristika výzvy: projekty této výzvy mají zejména 
mediátorům umožnit zefektivnění práce, předávání 
zkušeností, organizaci společných informačních akcí, 
vytváření zásad správné praxe atd. 
 
II. výzva - název: Cílené specifické podpůrné akce (SSA) 
pro asociované kandidátské státy 
Tematické priority (v závorce uveden identifikátor) 
3. (FP6-2003-ACC-SSA-NMP)  
4. (FP6-2003-ACC-SSA-Aero-Space) 
5. (FP6-2003-ACC-SSA-Food)  
6.  Udržitelné energetické systémy 

(FP6-2003-ACC-SSA- Energy) 
     Udržitelná povrchová doprava 

(FP6-2003-ACC-SSA- Transport) 
 
Celkový indikativní rozpočet: do 4 M€, pro každou 
tematickou prioritu do 1 M€ 
Charakteristika: projekty v těchto výzvách mají 
specifickým způsobem podpořit zapojení vybraných 
účastníků do 6.RP. Jde tedy o organizování partnerských 
dnů pro MSP a akcí na podporu jejich účasti v 6.RP, 
vytváření sítí lokálních center excelence, organizaci 
informačních akcí. 
 

Obě výzvy mají uzávěrku 26. 6. 2003. 
Nástroj: SSA – Specific support action 
(standardní podmínky minimální účasti, tj. projekt může 
podat i jediná právnická osoba z členských či 
asociovaných kandidátských států)  
Konsorciální dohoda není požadována, hodnocení 
jednokolové, neanonymní.  
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1.TP Vědy o živé přírodě, genomika 
a biotechnologie pro zdraví  

Info www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm 
www.tc.cz./nko6/genom 

NCP V. Jenčová, jencova@tc.cas.cz  
 
 

Předběžné údaje o výsledcích uzávěrky 25. 3. - EK 
obdržela 600 návrhů projektů. Průměrný počet týmů 
v konsorciích pro „nové nástroje“ (NoE a IP) je 27, pro 
STREP a CA je to 7,5 týmu a pro SSA průměrně 6 týmů 
na projekt. Průměrný rozpočet pro jeden projekt typu NoE 
a IP je 13 M€, pro STREP a CA 2 M€ a pro SSA 400 tisíc 
€. Tabulka 1 ukazuje rozložení návrhů do jednotlivých 
sekcí, přičemž všechna témata vyhlášená EK v první 
výzvě byla návrhy pokryta. Největší zastoupení MSP 
v konsorciích je v návrzích podaných do sekce 1.2.  
Očekává se, že v 1. tematické prioritě bude vydána 
nejpozději během července další výzva k předkládání 
projektů s uzávěrkou v listopadu 2003. 
 

 sekce IP NoE STREP/ 
CA 

SSA 

1.1 35 17 52 7 
1.2 43 5 52 6 
2.1 123 35 74 19 
2.2 93 27   
2.3 9 3   

 

Tab.1. Distribuce návrhů v pěti sekcích 1. tematické 
priority:  
1.1 Pokročilá genomika a její aplikace pro zdraví, 1.2 
Použití znalostí a technologií z oblasti genomiky pro 
zdraví, 2.1 Aplikačně orientované přístupy genomiky 
k medicínským znalostem a postupům, 2.2 Boj 
s rakovinou, 2.3 Potírání hlavních nakažlivých chorob 
souvisejících s chudobou 
 

2.TP Technologie informační společnosti 
Info www.cordis.lu/ist/.htm  

www.tc.cz/nko6/tech_it  
NCP E. Hillerová, hillerova@tc.cas.cz 

 
 

• V březnu 2003 byl otevřen nový portál na CORDISu 
– IST RESULTS www.cordis.lu/ist/results, který 
informuje zejména odbornou veřejnost o výsledcích 
projektů, pořádaných akcích, analýzách technologií a trhů. 
Portál je propojen na další důležité informační stránky. 
IST RESULTS slouží firmám všech velikostí, investorům, 
vědcům a institucím. Na stránce je možné zdarma 
objednat e-mailové zasílaní novinek. 
 
• Očekává se, že 2. výzva IST bude otevřena 
v polovině června 2003 s uzávěrkou 15. 10. 2003. 
 
• Do první výzvy programu IST s uzávěrkou 24. 4. 
bylo podáno celkem 1473 projektů, z toho 330 
elektronicky. Hodnocení probíhalo od 12. do 23. 5., 
úspěšné IP a NoE budou volány ke „slyšení“ 2.-
13. 6. 2003 a kontraktační jednání budou zahájena v 
červenci.  

 
 

3.TP Nanotechnologie a nanovědy, 
inteligentní multifunkční materiály 
a nové výrobní procesy a zařízení  

Info www.cordis.lu/fp6/nmp.htm  
www.tc.cz/nko6/nanot  

NCP J. Kubátová, kubatova@tc.cas.cz  
 
• Ve 3. tematické prioritě jsou otevřeny  pouze výzvy I 
a II uvedené na str. 1. 
• Výzva uveřejněná 17. 12. 2002 je dvoustupňová: 
navrhovatelé, kteří úspěšně prošli prvním stupněm 
hodnocení jsou nyní vyzváni k vypracování definitivních 
návrhů projektů, které budou hodnoceny ve druhém 
stupni. Do prvního stupně bylo zasláno 406 projektů, na 
jejichž přípravě se podílely 13 464 týmy. Úhrnný 
požadavek na příspěvek od EK činil v těchto návrzích 
5 460 M€,  tedy více než 20 násobek rozpočtu výzvy,  
(který představuje 260 M€)! Základní výsledky prvního 
stupně ukazuje tab. 3 
 

Kód oblast IP NoE 
3.4.1. Nano 34/9 57/14 

3.4.2 
Inteligentní 

multifunkční 
materiály 

82/11 91/19 

3.4.3. Nové výrobní procesy 64/11 30/5 
3.4.4. Integrace 33/7 15/1 
 Celkem 213/41 193/36 

 

Tab. 3. Výsledky 1. stupně reakce na výzvu ze 17. 12. 2003. 
V čitateli zlomku je vždy uveden počet zaslaných návrhů, ve 
jmenovateli pak počet návrhů postupujících do 2. stupně. 
Pokud bychom za úspěšný považovali ten návrh, který 
postupuje do druhého stupně, pak projektová úspěšnost 
prvního stupně se pohybovala okolo 20 %. Avšak 

Hlavní 
strategické 
cíle 

IST 1. výzva  CA IP NoE SSA STR
-EP 

Nezařazené  1 2 7 5 4 20 
2.3.1.1 CM OS  2 11 8 3 29 
2.3.1.2 Micro and nano 1 2 25 14 4 36 
2.3.1.3 Broadband for all  5 12 8 10 45 
2.3.1.4 Mobile and wireless  3 15 15 9 50 
2.3.1.5 Dependability and security  3 23 8 4 55 
2.3.1.6 Multimodal Interfaces  1 23 10 4 36 
2.3.1.7 Knowledge Systems  6 18 21 4 80 

2.3.1.8 A-V & home systems  1 18 7 4 48 
2.3.1.9 e-business and 

government 
2 14 59 19 38 116 

2.3.1.10 e-safety  1 11 3 3 35 
2.3.1.11 e-health  4 47 20 10 89 
2.3.1.12 e-learning and culture 1 10 54 27 10 115 
2.3.4.2 FET Proactive   25 4  1 
2.3.6 Accomp. measures  4   31  
celkem  5 58 348 169 138 755 
 Spojená výzva se 3. prioritou       
2.3.3.1 Products and services  9 55 17 13 1 
 

Tab. 2. Distribuce návrhů projektů programu IST zaslaných do uzávěrky 
24. 4. 2003.
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úspěšné projekty požadují od EK příspěvek ve výši cca 
1350 M€, což je stále ještě více než pětinásobek 
uvolněného rozpočtu, a předkladatelé definitivně 
vypracovaných návrhů projektů do druhého stupně musí 
počítat s cca 20 % finanční úspěšností. Rozpočty 41 
zatím úspěšných návrhů vesměs počítají s účastí MSP, 
ale ve 30 návrzích na ně chtějí alokovat méně než 15 % 
rozpočtu (což je záměr 6.RP). U 36 úspěšných návrhů 
sítí excelence průměrný rozpočet kolísal okolo 12,5 M€, 
ve třech případech překročil 25 M€. Průměrný úspěšný 
návrh NoE počítá se 34 účastníky. V 97,3 %  byly 
úspěšné návrhy předloženy koordinátory ze států EU 
(v 63,6 % jde o koordinátory z pěti největších států, tj. 
De, Fr, UK, It, Es). Pouze 2 projekty mají tedy šanci být 
koordinovány týmy z asociovaných států (kandidátské 
státy a státy EFTA).   
Výsledky tedy naznačují, že celková úspěšnost (od návrhů 
zaslaných do prvního stupně až po návrhy,  které získají 
financování) může být velmi nízká, s vysokou 
pravděpodobností nižší než 10 %.  
  

4.TP Letecký a kosmický výzkum  
Info www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm 

 www.tc.cz./nko6/aero 
NCP J. M. Fuchs, fuchs@tc.cas.cz 

 

Ve 4. tematické prioritě jsou otevřeny jen výzvy I a II 
uvedené na str. 1.  
 

5.TP Kvalita a nezávadnost potravin  
Info www.cordis.lu/fp6/food.htm 

 www.tc.cz./nko6/kvalita_potr 
NCP N. Koníčková, konickova@tc.cas.cz 

 

V 5. tematické prioritě jsou otevřeny jen výzvy I a II 
uvedené na 1. straně. 
 
 

6.TP Udržitelný rozvoj, globální změny 
a ekosystémy 

Info www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm 
 www.tc.cz./nko6/ trv_rozvoj 

NCP J. Čejková, cejkova@tc.cas.cz 
 

V této tematické prioritě jsou otevřeny výzvy I a II (viz str. 1) a 
výzva v oblasti: SSA pro udržitelnou pozemní dopravu 
(http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=21). 
Informaci o této výzvě, která má uzávěrku 23. 9., přineslo 
ECHO v prosinci 2002. 
 
 

7.TP Občané a vládnutí ve znalostní 
společnosti 

Info www.cordis.lu/fp6/citizens.htm 
 www.tc.cz./nko6/obcane 

NCP V. Albrecht, albrecht@tc.cas.cz 
 

Toto je jediná tematická priorita, v níž není otevřena ani 
jedna z výše uvedených výzev I a II. O jediné otevřené 
výzvě (http://fp6.cordis.lu/citizens/calls.cfm) s uzávěrkou 
10. 12. 2003 přineslo informace ECHO v prosinci 2002. 

Priorita Nové a vznikající vědy a technologie 
(NEST)

Info www.cordis.lu/fp6/nest.htm 
europa.eu.int/comm/research/fp6/nest/index.htm 

NCP K. Kadlečíková, kadlecikova@tc.cas.cz 
 

Výzva - název: Nové a nastupující oblasti vědy a 
technologie (NEST) 
Identifikátor:  FP6-2003-NEST-A 
Datum publikování: 27. 2. 2003 
Uzávěrka:  22. 10. 2003  
Rozpočet:  28 M€ (zahrnuje i první uzávěrku, která byla 
14. 5. 2003) 
Nástroje: níže jsou uvedeny oblasti aktivit této výzvy 
včetně možných nástrojů 
 

Kód aktivity Oblast Nástroje 
NEST-2003-1 projekty ADVENTURE STREP 
NEST-2003-2 projekty INSIGHT STREP, CA 
NEST-2003-3 podpůrné akce  SSA 

 

Jelikož se jedná o nový typ aktivit, připomínáme 
charakteristiky jednotlivých typů projektů:  
projekty ADVENTURE: výzkumné projekty ve vznikajících 
oblastech znalostí týkající se budoucích technologií, zejména 
v multidisciplinárních oblastech, které jsou vysoce inovační a 
obnášejí vysoká (technická) rizika. Výzkum prostřednictvím 
projektů ADVENTURE musí být buď v oblastech mimo 
tematické priority 6.RP nebo musí být zřetelně „intertematický“ 
(tj. procházet více tematickými prioritami 6.RP). 
projekty INSIGHT: výzkumné projekty zaměřené na 
posuzování nových objevů a nově pozorovaných jevů, 
které mohou znamenat významné potenciální problémy 
nebo rizika pro společnost. 
podpůrné akce: zaměřené na koncepční a praktické otázky 
spojené konkrétně s výzkumnou oblastí NEST- témata 
jsou uvedena v Pracovním programu. 
U použitých nástrojů jsou standardní podmínky 
minimálního počtu účastníků.  
Hodnocení: návrhy na STREP budou předkládány ve 
dvou stupních: 
- nejdříve je nutné předložit hrubý návrh o max. 5 
stranách, ve kterém jsou popsány hlavní cíle, metodika a 
motivace navrhovaného výzkumu; hodnocení návrhů 
prvního stupně probíhá anonymně. 
- je-li hrubý návrh úspěšný, jsou předkladatelé vyzváni 
k předložení kompletního návrhu, jehož hodnocení není 
anonymní. 
Návrhy na CA a SSA je nutné předkládat jako kompletní 
návrhy, které jsou hodnoceny neanonymně. 
Kriteria hodnocení a další informace jsou v Pracovním 
programu: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm. 
 

Priorita 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 
 

• V současné době je otevřena výzva k podávání 
projektů CRAFT (uzávěrka 27. 11. 2003). 
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• Rekapitulace a nejdůležitější změny v projektech 
CRAFT v 6.RP. 
 

Řešitelské konsorcium tvoří minimálně 3 MSP ze 
2 členských nebo asociovaných zemí, přičemž min. 1 
země musí být členská nebo kandidátská a dále 
2 výzkumné organizace ze 2 členských zemí EU nebo 
zemí asociovaných, přičemž minimálně 1 země musí být 
členská nebo kandidátská. Zastoupeny musí být alespoň 
3 země. 
Členy řešitelského konsorcia jsou MSP a nově i 
výzkumné organizace. 
Konsorciální smlouva je povinná a musí být uzavřena 
před podepsáním kontraktu s EK.  
Vlastníkem výsledků projektů zůstávají MSP. 
Koordinátorem projektu může být MSP a nově také 
výzkumná organizace. 
 

Rozpočet projektu musí být nově v rozmezí 0,5 – 2 M€, 
podíl výzkumných organizací musí činit minimálně 40% 
(tedy stejně jako v 5.RP). 
Projektové činnosti a jejich financování. Příspěvek EK 
k celkovému rozpočtu projektu CRAFT se nově 
vypočítává podle prováděných činností. Projekty CRAFT 
zahrnují pouze  tyto činnosti (prováděné MSP a 
výzkumnými organizacemi):  
- výzkum a inovační aktivity (vytváření nových poznatků, 
ochrana duševního vlastnictví, šíření výsledků, socioeko-
nomické studie, aktivity k využívání výsledků projektu). 
- vedení projektu. 
 
Modely financování. Mezinárodní a rozpočtové 
organizace a fyzické osoby jsou povinny užít model ACF 
(additional cost), všichni ostatní mohou užít model FC 
(plné režijní náklady). MSP navíc mohou užít model FCF 
(paušální režie). Příspěvek k celkovému rozpočtu projektu 
je uveden v tabulce 4. 
 

Maximální příspěvek EK pro 
model 

Činnost 

FC, FCF ACF 

Výzkum a inovační 
aktivity 

50 % 100 % 

Řízení projektu 100 % 100% 
Tab. 4. 
 
Příspěvek EK na řízení projektu nesmí přesáhnout 7 % 
celkového příspěvku EK. Vypočítaný nárok, (který 
přesáhne 50 % celkového rozpočtu), je ale nutné opět 
přednostně použít k úplné úhradě nákladů výzkumných 
organizací! 
 
 

Priorit
a 

Specifická opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce  

Info www.cordis.lu/fp6/inco.htm 
http://www.tc.cz/nko6/opatr_mez_spol/ 

NCP E. Hanušková, hanuskova@tc.cas.cz 
 
V této prioritě je otevřeno do konce roku 2003 ještě 
6 uzávěrek, z nichž 5 je pouze pro projekty typu SSA 

(Specific Support Actions), na které je možné získat grant 
k rozpočtu projektu až do výše 100 %. Tabulka 5 přináší 
jejich stručný přehled charakterizující geografickou 
oblast, resp. země, na které je výzva zaměřena, nástroje 
(typy projektů), data uzávěrek a celkové rozpočty. 
  
Výzvy nepředpokládají uzavření konsorciální smlouvy. 
POZOR: některé projekty jsou hodnoceny anonymně 
(specifikováno v textu výzvy) – platí např. pro výzvu 
FP6-2002-INCO-DEV-1. Způsob hodnocení se liší výzva 
od výzvy; je třeba se seznámit s bodovacími kritérii pro 
hodnocení návrhů. Různé jsou i požadavky na minimální 
počet partnerů (v souvislosti s typem projektu). 
 
Specifické součásti výzev 
země/ oblast spolupráce 

 
Nástroje 

 
Uzávěrky
do konce 

2003 

Rozpoče
t M€ 

FP6-2002-INCO-DEV-1 
Rozvojové země 

Zdraví 
Racionální využívání  
přírodních zdrojů 
Nezávadnost potravin 

STREP 
CA 

11.9.200
3 

50 

FP6-2002-INCO-DEC/SSA-1 
Rozvojové země  

Zdraví 
Racionální využívání 
přírodních zdrojů 
Nezávadnost potravin 

SSA 4.9.2003
 

1* 

FP6-2002-INCO-MPC/SSA-2 
Středozemí  

Zdraví  
Životní prostředí 
Zachování kulturního 
dědictví  

SSA 4.9.2003
 

0,6* 
 

FP6-2002-INCO-WBC/SSA-3 
západní Balkán  

Zdraví 
Životní prostředí 

SSA 4.9.2003
 

0,6* 

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

SSA 4.9.2003
 0,6* 

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

SSA 4.9.2003
 0,6* 

 

Tab. 5 Přehled výzev priority „Podpora mezinárodní 
spolupráce“, které jsou otevřeny do konce roku 2003. Rozpočet 
označený hvězdičkou je dělen mezi 2 uzávěrky roku 2003.  
 
• Na serveru Europa byly otevřeny nové stránky 
„International Scientific Cooperation Policy“ 
http://europa.eu.int/comm/research/iscp/index_en.html 
Stránky jsou věnovány především tzv. „třetím zemím“ – 
tj. 



 
Bulletin ECHO je k dispozici na Internetu www.tc.cas.cz 

státům, které nejsou členy EU, ani zeměmi asociovanými 
k 6.RP. Lze zde nalézt např. texty dohod o vědecké 
spolupráci a data o jejich platnosti; dále také bulletin 
zaměřený na INCO země (rozvojové země, Středozemí, 
západní Balkán a země bývalého Sovětského svazu). 
 
 

Priorit
a 

Koordinace aktivit 

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

 
• 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) 
Jde o otevřenou výzvu, ve které budou návrhy projektů 
hodnoceny k těmto datům: 2. 3. 2004, 5. 10. 2004, 
2. 3. 2005, 4. 10. 2005.  
O výzvě přineslo informaci lednové ECHO 2003. 
 
 
 
 Specifický program: Strukturování ERA 

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

 
• Evropská komise hledá externí hodnotitele návrhů 
předkládaných v programu Lidské zdroje a mobilita 
pro dlouhodobou spolupráci. Poptávka je po 
odbornících z těchto oblastí: fyzika, matematika, 
informatika, vědy o živé přírodě, inženýrské vědy, 
chemie, životní prostředí a sociální vědy. 
Česká republika má mezi externími hodnotiteli návrhů 
z programu Lidské zdroje a mobilita zatím pouze 
jednoho zástupce, což neodpovídá významu české 
vědy v Evropském výzkumném prostoru.  
Hodnocení návrhů je předkládáno v elektronické 
formě. Vybraní hodnotitelé (asi jedna třetina 
z celkového počtu) se zúčastní následného plenárního 
jednání v Bruselu.  
Předpokládaný honorář za 1 den je 450 €, Evropská 
komise hradí veškeré náklady na případnou cestu do 
Bruselu. Při hodnocení návrhů z jedné uzávěrky se 
obvykle jedná o pracovní kapacitu 3 až 4 dny pro 
jednoho hodnotitele. Zájemci se mohou přihlásit do 
databáze externích hodnotitelů na adrese 
http://emmfp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=wel.welcome. 
 
• Tab. 6 přináší údaje o nejbližších uzávěrkách 
programu pro mobilitu. Při plánování studijních pobytů, 
konferencí a dalších aktivit je třeba vzít v úvahu, že 
v některých modalitách jsou uzávěrky jen jednou za 
rok. Z toho vyplývá, že již nyní je nutné žádat o 
podporu na konference, které jsou plánovány na první 
polovinu r. 2005. 

Specifické součásti Uzávěrky M€ 
1. Školicí místa 
FP6-2002-Mobility-1 
1.1 Výzkumné výukové sítě Marie 
Curie 

19.11.2003 115  

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

11.2.2004  70  

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

19.5.2004  45  

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

20.4.2004  10  

2. Individuální stáže 
FP6-2002-Mobility-5 
2.1 Evropské stáže Marie Curie pro 
evropské vědecké pracovníky 

18.2.2004  55  

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

12.2.2004  18  

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 
FP6-2002-Mobility-8 
3.1 Granty Marie Curie pro 
vynikající vědecké týmy 

18.5.2004  30  

FP6-2002-Mobility-9 
3.2 Ceny Marie Curie pro vynikající 
vědecké pracovníky 

18.5.2004  0,25 

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. 6. Pracovní program dále uvádí minimální počty účastníků 
pro každý typ aktivity. 
 
 

Progra
m 

INTAS 

Info http://www.intas.be/fund/ccannouncement
March2003.htm  

NCP E. Kraemer, kraemer@tc.cas.cz  
 

• INTAS je mezinárodní sdružení pro spolupráci EU se 
státy bývalého Sovětského svazu označovanými zkratkou 
NIS (New Independent States) v oblasti výzkumu a 
vývoje. Česká republika je členem INTAS od roku 2001. 
7. 3. 2003 byla uveřejněna výzva k podávání návrhů na 
financování v rámci programu INTAS.  



 

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 
e-mail: techno@tc.cas.cz a Jana Klementová 
URL: http://www.tc.cas.cz/ programem Evropské komise Innovation and SMEs Karel Klusáček (odpovědný redaktor) 
 

Návrhy na Výzkumné projekty a sítě a na Inovační granty 
mohou předkládat pouze konsorcia, ve kterých jsou 
zastoupeny týmy ze zemí NIS i z členských zemí INTAS.  
Stipendia pro mladé vědecké pracovníky ze zemí NIS 
finančně zabezpečují kromě studia v zemích NIS také dva 
studijní pobyty ve vědeckých institucích v zemích 
INTAS. 
 

Výzva, část A: Výzkumné projekty a sítě 
Uzávěrka: 13. 6. 2003 
Rozpočet: 22,2 M€  
Financování účastníků mimo NIS: max. 25% grantu 
INTAS pro výzkumné projekty 
max. 50 % grantu INTAS pro výzkumné sítě 
Maximální grant na 1 projekt: 300 000 € 
 

Výzva, část B: Stipendia pro mladé vědecké pracovníky 
ze zemí NIS 
Uzávěrka: 11. 7. 2003 
Rozpočet: 2,5 M€ 
Věkový limit: 35 let 
Délka stipendia: 2 roky 
Měsíční stipendium: v zemích NIS : max. 400 € 
v zemích INTAS (max. 8 měsíců): max. 1500 € 
Celková výše jednoho stipendia: max. 20 400 € (včetně 
cestovného)  
 

Výzva, část C: Inovační granty 
Uzávěrka: 11. 7. 2003 
Rozpočet: 0,5 M€ 
Financování účastníků mimo NIS: max. 25% grantu 
INTAS 
Maximální grant na 1 projekt: 25 000 € 
 
Ze zdrojů INTAS lze financovat základní i aplikovaný 
výzkum v těchto oblastech vědy: 
fyzika, matematika, informační technologie, 
telekomunikace, chemie, vědy o živé přírodě, vědy o 
Zemi, životní prostředí, energie, inženýrské vědy, 
aeronautika, vesmír, ekonomie, sociální a humanitní vědy. 
Podrobnější informace naleznete prostřednictvím výše 
uvedené webové stránky. 
 

Priorit
a 

Věda a společnost 

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

 

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: jsou popsána v ECHO leden 2003 
 

Výzva: Evropská iniciativa ve vědeckém vzdělávání 
Identifikátor: FP6-2003-Science and Society-5 

Rozpočet: 7 M€ 
Uzávěrka: 8. 10. 2003  
Nástroje: CA a SSA 
Cílem výzvy je podnítit zájem mládeže o vědu (viz 
Pracovní program, http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm
?CALL_ID=58, odstavec 4.3.4.3.a).  
 
 
JRC Enlargement Action 2003 
 

 
Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) 
navázalo na úspěšný program z loňského roku zaměřený 
na podporu spolupráce s pracovišti a odborníky 
z kandidátských zemí a v březnu 2003 vyhlásilo „JRC 
Enlargement Action 2003“. Cílem této akce je 
v kandidátských zemích posílit vědeckotechnickou 
základnu pro podporu legislativy zaměřenou na  klíčové 
oblasti evropských politik a posílit tak zapojení budoucích 
členských států do vznikajícího Evropského výzkumného 
prostoru. 
Akce 2003 zahrnuje nabídku 72 seminářů, kterých se 
zúčastní experti z kandidátských zemí a 62 nabídek 
krátkodobých pracovních pobytů v jednotlivých 
institutech JRC. Ústavy JRC jsou rozmístěny v Itálii, 
Belgii, Španělsku, Německu a Holandsku. 
 

Hlavní odborný zájem JRC se soustřeďuje na řešení 
vybraných problematik v oblastech potravin, chemických 
látek, životního prostředí, metrologie, zemědělství, 
jaderné bezpečnosti a technologického foresightu. JRC 
navázalo 52 spoluprací s výzkumnými institucemi a 
dalšími odbornými pracovišti v ČR, např. v oblasti měření 
emisí a kvality ovzduší, využití geomatických technik 
(GIS, GPS) pro Společnou zemědělskou politiku, 
zjišťování geneticky modifikovaných organismů 
v potravinách, tradičně rozsáhlá spolupráce probíhá 
v oblasti výzkumu jaderné bezpečnosti. 
Zatímco seminářů se účastní především odborníci z 
institucí, se kterými již JRC navázalo spolupráci (případní 
další zájemci nad limit si účast musí hradit), krátkodobé 
pracovní pobyty (3-12 měsíců) jsou otevřeny všem, kteří 
splňují odborné požadavky, specifikované v jednotlivých 
nabídkách. Termín pro podání žádostí o místo v JRC je 
16. 6. 2003. 
Informace o připravovaných seminářích, volných místech, 
finančních podmínkách a termínech je možné najít na 
http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2003/, stejně 
jako příslušné formuláře pro podání žádostí.  
 

V roce 2002 bylo na seminářích JRC vyškoleno více než 
1200 expertů z budoucích členských zemí EU. 
Na základě výzvy z loňského roku přišlo na 60 nabídek 
krátkodobých pobytů v JRC 227 žádostí z kandidátských 
zemí. Z ČR bylo vybráno 12 zájemců, což byl druhý 
nejvyšší počet ze všech kandidátských zemí. 


