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ÚVODEM 
Vážení čtenáři,  
bulletin ECHO vychází po delší odmlce. Ta korespondovala 
s tím, že v mezidobí Evropská komise nevydala žádné 
výzvy k předkládání projektů, nebyly žádné uzávěrky. 
Nicméně právě v této době vyvrcholila závěrečná fáze 
přípravy 6.RP. Koncem září uveřejnila Evropská komise 
souhrn předběžných návrhů na projekty 6.RP (Expression of 
Interest – EoI), (viz www.cordis.lu/search_form.cfm). Bylo 
jich téměř 12 000, tedy mnohem více, než se všeobecně 
očekávalo. Na uvedené adrese je nyní uveřejněno i 187 EoI 
podaných českými pracovišti. Mnohé EoI budou skutečně 
základem příštích projektů 6.RP, ale přesto je zřejmé, že 
naprostá většina EoI nenajde své uplatnění. Analýza 
uveřejněná EK říká, že jen 15-20 % EoI splňuje kritéria 
kladená na sítě excelence a integrované projekty. Přesto EoI 
posloužily Evropské komisi k přípravě prvních výzev 
k předkládání projektů a nyní jsou cenným zdrojem pro 
vyhledávání partnerů.  
Ve dnech 11.-13. listopadu proběhla v Bruselu konference 
k zahájení 6.RP. Pořadatelé počítali s 5000 účastníky, jejich 
skutečný počet však dosáhl 9000.  Bezmála 150 účastníků 
z ČR bylo více, než jsme my sami očekávali. Zájem překra-
čující očekávání připomíná počátek 5.RP a vtírá se tak otáz-
ka, do jaké míry se budou podobat i průběhy obou progra-
mů, zejména zda i v 6.RP bude naše účast tak úspěšná, jako 
byla v 5.RP. Konference byla dobře organizovaná, zájem 
o přednášky značný. Kandidátské země měly své vlastní 
informační stánky a ten český si získal uznání jak mnohých 
návštěvníků, tak i Mise ČR při EU. 
Dne 17.12.2002 byly zveřejněny výzvy k předkládání projektů, 
6.RP byl tak zahájen i fakticky (viz Official Journal C 315, 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/c_31520021217en.html)  

K přání všeho dobrého do r. 2003 si dovolujeme popřát 
i úspěšné zapojení do 6.RP. 

Redakce bulletinu ECHO 
 

Od tohoto čísla bude převážná část bulletinu ECHO 
věnována přehledu výzev pro podávání projektů do 6.RP. 
Výzvy vydané 17.12. 2002 mají zcela mimořádný rozsah, 
v citovaném Úředním věstníku EU zabírají 57 stran. ECHO 
je uvede postupně ve vydáních s přílohou. V tomto čísle ješ-
tě jednou uvádíme přehledné schéma 6.RP (viz Tab.1) 
a v dalších číslech se na ně už budeme jen odvolávat. 
Tabulka naznačuje, že 6.RP sestává ze tří bloků, přičemž 1. 
a 3. blok dohromady vytvářejí specifický program 
„Integrace a posilování ERA“ a 2. blok zahrnuje specifický 
program „Strukturování ERA“. V tomto čísle přinášíme 
informace o výzvách vztahujících se k sedmi tematickým 
oblastem (viz Tab. 1).  
6.RP má rozpočet 17,5 miliardy eur. Program takového roz-
sahu má vždy tendenci vybudovat si vlastní jazyk, který mů-
že odrazovat. Obtíž nespočívá v přebujelé tvorbě „novo-
slov“, nýbrž spíše v nutnosti chápat běžně používaná slova 
(či sousloví) ve smyslu specifickém pro 6.RP. Problém 
ovšem představují zkratky. Tým připravující ECHO chce 
zprostředkovat „jazyk 6.RP“ v neodrazující a uživatelsky 
přátelské formě.  
Národní kontaktní organizace vydala brožuru „6.RP 
v kostce“, která přináší základní informace o tomto programu. 
Připomeňme zde, že 6.RP je řízen nejenom tematicky, ale 
i nástroji (typy projektů), tedy rozpočet je alokován jak na 
témata, tak i na nástroje. Výzvy k předkládání projektů tento-
kráte obsahují detailní informace, pro který nástroj je dané 
téma otevřeno. Taková detailní informace zabírá značný 
objem a čtenář ji najde v příloze tohoto čísla. Ve vlastním 

BLOK 1: ZAMĚŘENÍ a INTEGRACE EVROPSKÉHO VÝZKUMU 

7 PRIORITNÍCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ 

1                  2              3                         4        5               6                  7     

SPECIFICKÉ AKTIVITY 
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Specifické aktivity pro mezinárodní 
spolupráci 

BLOK 2: STRUKTUROVÁNÍ ERA BLOK 3: POSILOVÁNÍ ZÁKLADŮ 
ERA 

Výzkum 
a inovace 

Lidské zdroje & 
mobilita 

Výzkumné 
infrastruktury 

Věda 
a společnost 

Koordinace vý-
zkumných aktivit 

Rozvoj výzkumných 
a inovačních politik 

 
Tab. 1 Schéma 6.RP: Bloky 1 a 2 tvoří dohromady specifický program „Integrace a posilování ERA”, blok 3 se kryje se 
specifickým programem „Strukturování ERA“. 
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ECHU jsou uvedeny jen souhrnné charakteristiky výzev.  
Většinou půjde o název a identifikátor výzvy, datum uzávěrky 
pro předkládání projektů, celkový indikativní rozpočet a jeho 
rozdělení na podtémata a nástroje. Výzva dále stanoví zda 
procedura hodnocení návrhů projektů je jednostupňová 
(k hodnocení je předložen kompletní návrh projektu), či 
dvoustupňová (nejdříve je předložen stručný záměr – nástin 
projektu – a kompletní návrh je předložen k hodnocení jen 
když nástin byl úspěšný) a zda návrhy budou hodnoceny 
anonymně. Výzvy též specifikují minimální počty účastníků 
pro jednotlivé typy projektů a předpokládaný interval, 
během kterého dojde k podepsání smlouvy s Evropskou 
komisí. Ve výzvě je vždy stanoveno, u kterého nástroje musí 
konsorcium uzavřít mezipartnerskou smlouvu.  
Opakující se údaje (např., že výzva byla vydána 
17.12.2002), standardní údaje (nutnost doručit návrh 
projektu do 17.00 hod. dne stanoveného v uzávěrce) však 
u jednotlivých výzev uvádět nebudeme. 
 

Zdůrazňujeme nutnost seznámit se s výzvou v originálním 
znění, které lze stáhnout z adresy: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=14.  
 

V dalším textu budeme používat tyto zkratky: 
ERA - Evropský výzkumný prostor, 
NoE - Síť excelence (Network of Excelence) , 
IP - Integrovaný projekt (Integrated Project), 
STREP - Specifický projekt cílové orientovaného výzkumu 
(Specific Target Research Project) , 
CA - Koordinační akce (Coordination Action),  
SSA - Specifická podpůrná aktivita (Specific Support 
Action, 
i.TP, kde i = 1, 2,...,7 - budeme používat pro tematické 
prioritní oblasti 1 – 7 jako alternativu k dosud neustáleným 
zkratkám těchto priorit.  
EoI – prostřednictvím „nástinu projektu“ je vyjádřen zájem 
účastnit se projektu (Expression of Interest). 
________________________________________________ 
 Specifický program: Integrace a posilování ERA 

 
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. Albrecht, albrecht@tc.cas.cz 

 
• Výzva:     Vědy o živé přírodě, genomika  

a biotechnologie pro zdraví.  
Identifikátor : FP6-2002-LIFESCIHEALTH. 
Uzávěrka: 25. březen 2003.  
Rozpočet: 513 M€.  
Rozdělení rozpočtu na nástroje a témata je uvedeno v Tab. 2 a 3. 
 

Nástroj M€ 
IP nebo NoE 385 – 410 

STREP nebo CA 92 – 121 
SSA 8 – 10 

Tab. 2 Rozdělení rozpočtu na nástroje 
 
Kromě celkového rozpočtu 513 M€ bude ještě v r. 2003 
uvolněno na spolupráci evropských a rozvojových zemí 
v oblasti klinických testů dalších 200 M€.  
Detailní rozpis použití nástrojů uvnitř souhrnných témat: 
uvedeno v příloze.  

Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. Výsledek hodno-
cení bude oznámen cca do 4 měsíců od uzávěrky. 
Předkladatelé mohou být pozváni k prodiskutování návrhu. 
Minimální počty účastníků: viz Tab. 4. 
 

Vědy o živé přírodě, genomika 
a biotechnologie pro zdraví 

Indikativní rozpočet 
(M€) 

oblast 25. 
březen 
2003* 

prosinec 
2003 

i a) Základní znalosti a nástroje pro 
funkční genomiku všech organismů 121 129 

i b) Aplikace znalostí a technologií 
v oblasti genomiky a biotech-
nologií pro zdraví  

116 168 

ii a) Přístupy aplikačně orientované 
genomiky k medicínské znalosti 
a technologiím 

109 118 

b) Boj s rakovinou ** 92 0 
c) Potírání hlavních nakažlivých chorob 

souvisejících s chudobou  
•  Vývoj nadějných kandidátů na nové 

očkovací látky, léčebné postupy 
a mikrobicidy 

75 0 

• Spolupráce evropských 
a rozvojových zemí v klinických 
testech (EDTCP)  

200 0 

Celkově 713 415 
Tab. 3 Distribuce rozpočtu na témata 
 
*) 1,5-2 % rozpočtu připadne na specifické podpůrné aktivity 
**) Očekává se, že ostatní témata související s rakovinou budou 
podpořena až do výše 140 M€ z celkového rozpočtu v části 
Pokročilá genomika a její aplikace pro zdraví. 
 

Nástroj Minimální počet účastníků 
IP, NoE, 
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. 4 
 

•  Specifické podpůrné aktivity (SSA) budou zaměřeny na: 
podporu účasti MSP, stimulaci mezinárodní spolupráce, 
propojování s kandidátskými zeměmi, využití výsledků 
výzkumu, realizaci cílů ERA, příspěvky ke strategii EU 
v oblasti věd o živé přírodě a v biotechnologiích, podporu 
vývoje politiky. 
Mezipartnerská smlouva je nutná u IP a NoE, u ostatních 
nástrojů se pouze doporučuje. 
Pracovní program uvádí i předpokládaná témata druhé 
výzvy (předběžný přehled přinesou další čísla ECHO).  
 
 

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

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

 
Program IST otevřel 17.12.2002 tři výzvy, které jsou 
uvedeny v tabulce 5: 
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Název 1. výzva IST 
Identifikátor FP6-2002-IST-1 
Uzávěrka 24.4.2003 
Rozpočet 1070 M€ 
Název Technologie pro budoucnost (FET – open) 
Identifikátor FP6-2002-IST-C 
Uzávěrka od 10.2.2003 kontinuálně do 31.12.2004 
Rozpočet 60 M€ 
Název Společná výzva programu IST a Nano: 

Inženýrství produktů a služeb roku 2010 
Identifikátor FP6-2002-IST-NMP 
Uzávěrka 24.4.03 (1. stupeň), 16.9.2003 (2. stupeň) 
Rozpočet 25  M€ pro IST, 35  M€ pro Nano 

Tab. 5 
 

Vytváření společného „Evropského výzkumného prostoru“ 
principiálně změnilo přístup k řešení výzkumných témat 
zavedením nových nástrojů i ve 2.TP. Nové je i soustředění 
úsilí na omezený počet strategických cílů programu, které 
jsou pro IST definovány na dobu 2 let. V pracovním 
programu je popsáno 23 strategických témat, ze kterých je 
v první výzvě otevřeno 12. Pro pochopení cílů témat je 
nutné věnovat pozornost nejen pracovnímu programu IST, 
ale také odpovídajícím stránkám jednotlivých aktivit na 
internetu. Výchozím bodem pro program IST je 
http://www.cordis.lu/ist/fp6/fp6.htm. Z této stránky je 
přístup ke všem informacím a dokumentům, které jsou 
potřebné k přípravě projektu. Pro jednotlivé oblasti IST 
programu jsou zveřejněny kontaktní osoby. Projekty už 
nejsou hodnoceny anonymně. Evaluační kritéria jsou 
součástí pracovního programu, formuláře pro podávání 
projektu jsou vždy v příslušném průvodci spolu s návodem 
na vyplnění. Manuály pro hodnotitele projektů by měl po 
jejich zveřejnění v lednu prostudovat každý, kdo chce podat 
projekt. V lednu bude zveřejněn modelový kontrakt 
a pravidla pro financování. Užitečné adresy: 
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
a http://europa.eu.int/information_society/programmes/resea
rch/index_en.htm.  
Nástrojem pro hledání partnerů je projekt IDEALIST: 
http://www.ideal-ist.net/ , případně stránka českého 
partnera: http://www.ideal-ist.cz/. Doprovodné důležité 
dokumenty k přípravě projektu, týkající se smlouvy mezi 
partnery, kontraktu s EK, duševního vlastnictví najdete na 
http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm. Akce, novinky 
a zajímavé odkazy budou na stránce programu IST: 
http://www.tc.cz/nko6/tech_it/. 
 

• Společná výzva se 3. tematickou prioritou bude otevřena 
v 1. výzvě, podávání projektů bude dvoustupňové pro IP 
a NoE. Uzávěrka pro 1. stupeň bude 24.4.2003, pro 
2. stupeň 16.9.2003. Projekty CA a SSA budou podávány 
jednostupňově se dvěma uzávěrkami 24.4. a 16.9.2003. 
Zvláštní důraz při hodnocení projektů bude kladen na 
úroveň mezinárodní spolupráce. Doporučuje se konzultovat 
oba pracovní programy (priorita 2 a 3).  
 

• 2. výzva programu IST je plánována 17.6.2003 
s uzávěrkou 15.10.2003, rozpočet ~525 M€, témata jsou již 
dnes v pracovním programu.  
Zajímavé inspirativní čtení - publikace: „Technology 
Roadmap for Nanoelectronics“:  
ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/fetnidrm.zip 

 

 
Strategické cíle výzev  

 
Nástroje 

 
Rozpočet 

M€ 

FP6-2002-IST-1   

Posunutí hranic a příprava 
příští generace CMOS 

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

75 

Mikro a nanosystémy  IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

85 

Širokopásmový přístup pro 
všechny  

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

60 

Mobilní a bezdrátové 
systémy příštích generací  
(za 3G) 

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

90 

Vytvoření rámce pro 
bezpečné a spolehlivé 
globální komunikace 

IPs, NoEts, STREPs, 
CAs, SSAs 

55 

Multimodální rozhraní IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

65 

Sémantické znalostní 
systémy  

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

55 

Propojené audio-visuální 
a domácí systémy 

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

60 

Propojení privátní sféry 
a veřejné  správy 

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

75 

E-bezpečnost v pozemní 
a letecké dopravě  

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

65 

E- zdraví  IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

70 

Technologie pro zlepšení 
přístupu ke kulturnímu 
dědictví a výuce 

IPs, NoEs, STREPs, 
CAs, SSAs 

65 

FET proactive  IPs, NoEs 40 
3 témata: robotika 
budoucnosti, informační 
systémy nové generace, 
mizející (integrované) 
počítače  

  

Obecné doprovodné 
akce  

SSAs+CAs  8 

FP6-2002-IST-NMP IPs a NoEs 
(dvoustupňově, 
uzávěrka 1.st je 
24.4.2003),  
CAs, SSAs 
(jednostupňově, 
2 uzávěrky)  

25 pro 
IST,  
35 pro 
3.TP 
 

Inženýrství produktů 
a služeb roku 2010 
Znalostní společnost ve 
výrobních technologiích  

 25 

FP6-2002-IST-C  Kontinuálně: 2003 - 
13/5, 16/9; 2004 – 
13/1, 11/5, 14/9) 

 

Technologie pro budoucnost 
- FET open  

STREP 
(dvoustupňově), 

 CAs, SSAs 

60 

Vysvětlivky: 
Ve sloupci rozpočet je uvedeno pouze 80 % alokovaných 
prostředků na jednotlivá témata. 20 % rozpočtu bude užito 
podle kvality projektů a souhlasu řešené problematiky se 
záměry pro-gramu. 2/3 rozpočtu bude použito k financování 
integrovaných projektů a sítí excelence (IP a NoE). 
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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 
 

Pro podávání projektů v r. 2003 byly uveřejněny celkem tři 
výzvy, a to najednou 17.12.2002. Detailní témata a uzá-
věrky pro předkládání návrhů projektů se 
v jednotlivých výzvách liší a jsou uvedena v příloze. 
Návrhy projektů využívající nové nástroje (IP a NoE) se 
podávají a hodnotí dvoustupňově, zatímco návrhy projektů 
využívající tradiční nástroje (STREP, CA, SSA) se podávají 
a hodnotí jednostupňově. Krátkou informaci o jednotlivých 
výzvách včetně plánovaného indikativního rozpočtu částek 
podává následující přehled. 
 

Výzva: Výzva 3. priority (NMP) 
Oblasti:  3.4.1 Nanotechnologie a nanovědy 
3.4.2 Inteligentní multifunkční materiály 
3.4.3 Nové výrobní procesy a zařízení 
3.4.4 Integrace nanaotechnologií, nových materiálů a nových 
výrobních technologií pro zlepšenou bezpečnost a kvalitu 
života 
Identifikátor: FP6-2002-NMP-1. 
Nástroje: IP, NoE 
Rozpočet: 260 M€. 
Hodnocení: dvoustupňové, neanonymní. 
Uzávěrky: 6.3.2003 (1. stupeň), 
 26.6.2003 (2. stupeň). 
Mezipartnerská smlouva: povinná. 
Nástroje: STREP, CA, SSA. 
Rozpočet: 140 M€. 
Hodnocení:  jednostupňové, neanonymní. 
Uzávěrka: 10.4.2003. 
U všech nástrojů bude výsledek hodnocení oznámen cca do 
3 měsíců po uzávěrce, u úspěšných projektů budou 
uzavřeny smlouvy s EK do konce r. 2003.  
 

Výzva: Společná výzva 2. priority (IST) a 3. 
priority (NMP) 

Oblasti:  2.3.3.1 Inženýrství výrobků a služeb 2010 
3.4.3.1 Vývoj nových postupů a pružných, inteligentních 
systémů 
Identifikátor: FP6-2002-IST-NMP. 
Nástroje: IP, NoE 
Rozpočet: 45 M€ = 20 M€ (2.TP) + 25 M€ (3.TP). 
Hodnocení: dvoustupňové, neanonymní. 
Uzávěrky: 24.4.2003 (1. stupeň), 
 16.9.2003 (2. stupeň). 
Mezipartnerská smlouva: povinná. 
Nástroje: CA, SSA. 
Rozpočet: 15 M€ = 5 M€ (2.TP) + 10 M€ (3.TP). 
Uzávěrky: jednostupňové:  24.4.2003 a 16.9. 2003. 
U všech nástrojů bude výsledek hodnocení oznámen cca do 
3 měsíců po uzávěrce, u úspěšných projektů budou 
uzavřeny smlouvy s EK do konce r. 2003. 
 

Výzva: Cílená výzva pro SME 
Oblast:  3.4.3.1-4 Podpora vývoje inteligentních výrobků 
a služeb v tradičních průmyslových odvětvích s menšími 
nároky na výzkum a vývoj 
Identifikátor: FP6-2002-NMP-2-SMEs. 
Nástroj: IP. 

Rozpočet: 40 M€. 
Hodnocení:   dvoustupňové, neanonymní. 
Uzávěrky: 10.4.2003 (1. stupeň), 
 3.9.2003 (2. stupeň). 
Mezipartnerská smlouva: povinná. 
U všech nástrojů bude výsledek hodnocení oznámen cca do 
3 měsíců po uzávěrce, u úspěšných projektů budou 
uzavřeny smlouvy s EK během prvního trimestru r. 2004. 
 

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 

 

V této tematické prioritě byly uveřejněny 17.12.2002 
celkem 4 výzvy k předkládání projektů. Uvádíme postupně 
jejich stručné charakteristiky, detaily o použití nástrojů 
v jednotlivých tématech jsou uvedeny v příloze.  
 

Výzva:  Tematická výzva v oblasti leteckého výzkumu 
1A 
Identifikátor: FP6-2002-Aero-1. 
Uzávěrka: 20. března 2003. 
Rozpočet: 240 M€. 
. 

Nástroje M€  
IP a NoE 149 
STREP a CA 91 

Tab. 6 Rozdělení rozpočtu na nástroje 
 

Oblasti a nástroje: viz Tab. 7 
Oblast Téma Preferované 

nástroje 
Technické obory 
1.3.1.1 a) až k) STREP a CA  

Obory 1, 2 a 3 IP  

1.3.1.1  
Posílení 
konkurenceschopnosti 

Obory 12 a 13 NoE  
Technické obory 
1.3.1.2 a) až i) STREP a CA 

Obory 4 a 5 IP  

1.3.1.2  
Zvýšení vlivu na životní 
prostředí s ohledem na 
emise a hluk Obor 14 NoE  

Technické obory 
1.3.1.3 a) až e) 

 
STREP a CA 

1.3.1.3  
Zvýšení letecké 
bezpečnosti a ochrany 

Obory 6 a 7 IP  
Technické obory 
1.3.1.4 a), b) a g) STREP a CA 1.3.1.4 Zvýšení 

provozní kapacity 
a bezpečnosti 
vzdušného dopravního 
systému 

Obor 8 IP  

Tab. 7. Tematické oblasti a nástroje první výzvy ve 4.TP 
Význam číselných kódů oborů je uveden v příloze. 
 

Minimální počet účastníků: viz tabulka 4.  
Mezipartnerská dohoda: požaduje se, aby účastníci VaV 
projektů (tedy nikoliv jen IP a NoE!) uzavřeli tuto dohodu. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. Jeho výsledek 
bude znám do 3 měsíců po uzávěrce a kontraktační jednání 
uzavřena do 8 měsíců po uzávěrce. 
 

Výzva:    Tematická výzva v oblasti leteckého výzkumu 
Specifické podpůrné akce (SSA) 
Identifikátor: FP6-2002-Aero-2. 
Uzávěrky: 20. března, 19. září 2003. 
Rozpočet: 7 M€.  
Předmětem této výzvy jsou všechny oblasti 4. tematické 
priority a jediným nástrojem jsou SSA. 



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

 

Oblast Téma 
Podpora účasti MSP 
Stimulace, šíření a využívání výsledků 
Realizace Evropského výzkumného prostoru 
(ERA) 
Podpora účasti kandidátských zemí 
Stimulace mezinárodní spolupráce 

všechny 
oblasti 4.TP 

Rozvoj výzkumné strategie EU dle sektorů  
Tab. 8 
 Minimální počet účastníků: alespoň jedna právnická osoba 
z členského státu nebo asociovaného státu. 
Mezipartnerská dohoda: není požadována. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. 
Výsledek hodnocení bude uveřejněn do 2 měsíců po 
uzávěrce a kontraktační jednání do 6 měsíců po uzávěrce. 
 

Výzva:    Periodická výzva v oblastech Letecký 
a kosmický výzkum, Udržitelné energetické systémy, 
Udržitelná pozemní doprava 
Identifikátor: FP6-2002-TREN-1. 
Tato výzva je společná se 6. tematickou prioritou. 
Aktivity a jejich uzávěrky  
  Tematická priorita „Letecký a kosmický výzkum”, 

20.3.2003.  
  Tematická priorita „Udržitelný rozvoj, globální změny 

a ekosystémy”. Sub-priorita „Udržitelné energetické 
systémy”, 18.3.2003, viz též  přílohu pro 6.TP. 
  Tematická priorita „Udržitelný rozvoj, globální změny 

a ekosystémy”. Sub-priorita „Udržitelná povrchová 
doprava”, 3.4. 2003,  viz též přílohu pro 6.TP. 
Rozpočet 140 M € je rozdělen mezi aktivity takto: 
 Letecký a kosmický výzkum :    19 M€, 
 Udržitelné energetické systémy:  82 M€, 
 Udržitelná povrchová doprava:   39 M€. 

 

Nástroje ME €  
IP 91 
STREP a CA 
SSA 
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Tab. 9 Rozdělení rozpočtu na nástroje. 
Detaily použití nástrojů v těchto třech aktivitách jsou 
uvedeny v příloze. 
Minimální počty účastníků: jsou uvedeny v Tab. 4. 
Mezipartnerská dohoda: je povinná pro účastníky IP, 
u ostatních nástrojů se doporučuje její uzavření. 
Mezipartnerská dohoda: je povinná pro účastníky IP, 
u ostatních nástrojů se doporučuje její uzavření. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. 
Výsledek hodnocení by měl být znám do 3 měsíců po uzávěrce 
a kontraktační jednání uzavřena do 8 měsíců po uzávěrce. 
Poznámka: v této výzvě se očekává 50 až 60 projektů. 
 

Výzva:     Kosmický výzkum 2003 
Identifikátor: FP6-2002-Space-1. 
Uzávěrka: 20.3.2003. 
Rozpočet: 60 M€. 
 

Nástroje Rozpočet M€ 
IP a NOE 52 
STREP, CA a SSA 8 

Tab. 10 Rozdělení rozpočtu na nástroje 

Rozdělení rozpočtu na oblasti je v tab. 11 a podrobnosti 
použití nástrojů v této výzvě jsou uvedeny v příloze. 
Minimální počet účastníků: jsou uvedeny v Tab. 4. 
 

Oblast Téma Rozpočet M€ 
GMES viz příloha 45 

Podpora účasti MSP Satelitní 
telekomunikace Podpora účasti 

kandidátských zemí 
15 

Tab.11 
Mezipartnerská dohoda: je povinná pro účastníky IP, 
u ostatních nástrojů se doporučuje její uzavření. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. 
Výsledek hodnocení by měl být znám do 3 měsíců po 
uzávěrce a kontraktační jednání uzavřena do 8 měsíců po 
uzávěrce. 
Pracovní program této priority odkazuje na vazby s  
tematickými prioritami: 2.TP (širokopásmový přístup pro 
všechny, mobilní a bezdrátové systémy za 3G, zdokonalení 
řízení rizik), 6.TP (udržitelná povrchová doprava, udržitelný 
rozvoj, globální změny a ekosystémy) a 7.TP (řešení 
konfliktů a obnova míru a spravedlnosti). 
 

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 této prioritní oblasti byla 17.12. 2002 zveřejněna jediná výzva: 
Výzva:    Kvalita a nezávadnost potravin 
Identifikátor: FP6-2002-Food-1. 
Rozpočet: 167 M€. 
Nástroje: NoE, IP, STREP, CA, SSA. 
 

Nástroj Rozpočet M€ 
IP a NoE 128 
STREP a CA 32 
SSA 7 

Tab.12 Rozdělení rozpočtu na nástroje 
Podrobnosti o oblastech otevřených k podávání projektů 
a požadovaných nástrojích jsou v příloze. 
Minimální počty účastníků: jsou uvedeny v Tab. 4. 
Mezipartnerská dohoda: je povinná pro účastníky IP a NoE, 
u ostatních nástrojů se její uzavření doporučuje. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní, jeho výsledky 
budou známy do 4 měsíců po uzávěrce a smlouvy s EK 
uzavřeny ještě před koncem r. 2003. 
 

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 
 
Dne 17.12.2002 bylo pro podávání projektů v této prioritě 
otevřeno celkem 5 výzev. U všech čtyř výzev jsou podrob-
nosti o použití nástrojů v tématech a data uzávěrek pro 
předkládání návrhů projektů uvedeny v příloze. 
V následujícím přehledu jsou základní informace 
o jednotlivých výzvách. 
 

Výzva:  Společná výzva oblastí Letecký a kosmický 
výzkum, Udržitelné energetické systémy a Udržitelná 
povrchová doprava 
Identifikátor: FP6-2002-TREN-1. 
Nástroje: IP, STREP, CA, SSA. 
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Rozpočet: 140 M€. 
Rozdělení rozpočtu na oblasti: 
Letecký a kosmický výzkum       19 mil. € 
Udržitelné energetické systémy     82 mil. € 
Udržitelná povrchová doprava      39 mil. € 
Uzávěrky:  
Letecký a kosmický výzkum       20.3.2003 
Udržitelné energetické systémy     18.3.2003  
Udržitelná povrchová doprava      15.4.2003 
 
Výzva: Udržitelné energetické systémy; Výzkumné 
aktivity s dopadem ve středně- až dlouhodobém 
horizontu 
Identifikátor: FP6-2002-Energy-1. 
Nástroje: IP, NoE, STREP, CA, SSA. 
Rozpočet: 198 M€. 
Rozdělení rozpočtu na nástroje je uvedeno v Tab. 13. 
Uzávěrka: 18.3.2003. 
 

Nástroj Rozpočet (M€) 
IP a NoE 129 
STREP a CA 65 
SSA 4 

Tab. 13 
Minimální počet účastníků: je uveden v Tab. 4. 
Mezipartnerská smlouva je povinná pro účastníky IP 
a NoE, u ostatních nástrojů se její uzavření též doporučuje. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. Jeho výsledky 
budou známy do čtyř měsíců od uzávěrky a smlouvy s EK 
uzavřeny ještě před koncem r. 2003. 
 
Výzva: Udržitelná povrchová doprava; 1B 
Identifikátor: FP6-2002-Transport-1 
Uzávěrka: 15.4.2003 
Nástroje: IP, NoE, CA, STREP 
Rozpočet: 170 M€ 
 
Jeho rozdělení na nástroje je uvedeno v Tab. 14. 

Nástroj Rozpočet (M€) 
IP a NoE 120 
STREP a CA 50 

Tab. 14 
Minimální počet účastníků: je uveden v Tab. 4. 
Mezipartnerská smlouva je povinná pro účastníky IP 
a NoE, u ostatních nástrojů se její uzavření též doporučuje. 
Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. Jeho výsledky 
budou známy do tří měsíců od uzávěrky a smlouvy s EK 
uzavřeny do 8 měsíců od uzávěrky. 
 
Výzva: Udržitelná povrchová doprava; Specifické 

podpůrné akce 
Identifikátor: FP6-2002-Transport-2. 
Nástroje:     SSA. 
Rozpočet: 5 M€. 
Uzávěrka: 3.4.2003, 19.9.2003. 
Minimální počet účastníků: jedna právnická osoba 
z členských nebo asociovaných států. 
Mezipartnerská smlouva: je povinná pro účastníky RTD 
akcí vycházejících z této výzvy.  

Hodnocení: jednostupňové, neanonymní. Jeho výsledky 
budou známy do dvou měsíců po uzávěrce a do šesti 
měsíců od uzávěrky budou podepsány smlouvy s EK. 
  
Výzva: Globální změny a ekosystémy 
Identifikátor: FP6-2002-Global-1. 
Nástroj:   IP, NoE, STREP, CA, SSA. 
Rozpočet:  170 M€. 

Nástroj Rozpočet M€ 
IP a NoE 140 
STREP a CA 25 
SSA 5 

Tab. 15 Rozdělení rozpočtu na nástroje 
 

Uzávěrka: 8.4.2003. 
Minimální počet účastníků: viz Tab. 4. 
Mezipartnerská smlouva: je povinná pro účastníky IP 
a NoE, u ostatních nástrojů se doporučuje její uzavření. 
Hodnocení: Jednostupňové, neanonymní. Výsledky budou 
známy do tří měsíců od uzávěrky a smlouvy s EK uzavřeny 
do konce r. 2003.  
 

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 
 

Poznámka: v této tematické prioritě  byl absolutně největší 
„převis EoI“ ze všech 7 tematických priorit. Bylo podáno 
přes 1200 návrhů, což je přibližně 60 % počtu EoI 
podaných do 1.TP, jejíž celkový rozpočet je téměř 
desetkrát vyšší než  rozpočet 7.TP. 
V této prioritní oblasti byla 17.12.2002 vydána jedna výzva 
rozdělená na části A, B, C, které nekorespondují se 
strukturou témat uvedených v pracovním programu, ale 
jsou spíše komplementární co do použití nástrojů. 
 
Výzva:    Priorita 7, části A, B, C. 
Rozpočet: 101 M€.  
 

Část. Uzávěrka Nástroj Rozpočet (M€)  
A 15.4. IP a NoE 20 
B 15.4. STREP a CA 33 
C 10.12. IP a NoE 48 

Tab. 16 Rozdělení rozpočtu na části, A, B, C a jejich 
uzávěrky. 
Poznámka: Nepředpokládá se, že kromě uvedených 33 
M€ bude uvolněn ještě další rozpočet na STREP a CA (tj. 
v celém dalším programu bude možno podávat jen projekty 
typu IP a NoE).  
 

Detailní popis témat v jednotlivých částech – viz příloha. 
Minimální počty účastníků: viz tab. 4. 
Mezipartnerská smlouva: je povinná jednak pro účastníky IP 
a NoE a jednak u všech RTD akcí, které vycházejí z této 
výzvy. 
Hodnocení projektů: Jednostupňové a neanonymní. Jeho 
výsledky budou oznámeny do 5 měsíců po uzávěrce. 
U úspěšných projektů budou smlouvy s EK uzavřeny do 
12 měsíců po uzávěrce. 


