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Rozhovor
s doc. Ing. Františkem Štěpánkem,
Ph.D., prvním úspěšným řešitelem
projektu ERC v ČR
Akce JRC v Praze
Česká Street Party v Bruselu

Blýskání na lepší časy?
V roce 2007 byla ČR v rámcových
programech úspěšná
Evropská
komise
pﬁedala
národním
administrativám koncem ãervna první zprávu
o prÛbûhu 7. RP v roce 2007. Zpráva obsahuje
téÏ nûkolik map, které zobrazují úspû‰nost
evropsk˘ch státÛ v prvním roce 7. RP. Jednu
z tûchto mapek pﬁiná‰í ECHO na obálce a je
z ní okamÏitû patrné, Ïe âR se v 7. RP zatím
ﬁadí k nejúspû‰nûj‰ím evropsk˘m státÛm.
(Více viz str. 4 – 5)

Stalo se...
AKCE SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÍHO STŘEDISKA (JRC) V PRAZE
Dne 26. ãervna 2008 probûhlo v Praze (v historii
poprvé a patrnû i na dlouhou dobu naposled) celodenní 85. zasedání Správní rady Spoleãného
v˘zkumného stﬁediska Evropské komise (Board of
Governors of the Joint Research Centre, European
Commission - BoG JRC).
BoG JRC tvoﬁí 27 zástupcÛ ãlensk˘ch zemí EU (ﬁádn˘ch ãlenÛ BoG JRC) a nyní jiÏ také 11 zástupcÛ
zemí, které mají podepsanou dohodu o asociaci
k rámcov˘m programÛm (“úãastníkÛ” BoG JRC).
Zasedání se konalo v Hotelu Praha a vedle samotn˘ch ãlenÛ Správní rady se ho zúãastnili generální
ﬁeditel JRC Roland Schenkel, dal‰í ãlenové uÏ‰ího
vedení JRC a ﬁeditelé v‰ech sedmi v˘zkumn˘ch ústavÛ JRC. Jednání probûhlo po organizaãní stránce
zcela hladce, podle dlouhodobû podrobnû pﬁipraveného programu. (Mimo jiné na nûm bylo ustaveno
tﬁíãlenné pﬁedsednictvo BoG JRC, jehoÏ ãlenem se
na základû loÀské pﬁedsednické volby stal i zástupce âR v BoG JRC).
Na uvedené zasedání navázala v dopoledních hodinách dne 27. ãervna 2008 konference s názvem "Den
otevﬁen˘ pro partnerství JRC - âeská republika" („Open
Day JRC – Czech Republic”), jiÏ spolupoﬁádaly Akademie vûd âR a Technologické centrum AV âR pod zá‰titou M·MT. Na konferenci se v budovû Akademie vûd
âR setkali zástupci ãeské vûdecké obce a rozhodovací sféry s vedoucími pracovníky JRC a ãleny Správní
rady JRC, ve v˘sledku celkem úãastníci ze 30 zemí.
Konferenci pﬁedcházela krátká schÛzka 1. místopﬁedsedkynû Rady pro v˘zkum a v˘voj Miroslavy Kopicové a pﬁedsedy AV âR Václava Paãese s Rolandem
Schenkelem a s pﬁedsedou BoG JRC Killianem Halpinem, na níÏ byly zejména konzultovány priority
âR a plánované aktivity JRC a AV âR v období ãeského pﬁedsednictví Radû EU a pﬁípadná souãinnost
obou institucí.
V úvodu vlastní konference pﬁedstavil Roland Schenkel podrobnûji Spoleãné v˘zkumné stﬁedisko Evropské
komise a jeho roli pﬁi tvorbû politik EU. Se zásadami
Reformy systému v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR
seznámila úãastníky Miroslava Kopicová. Dal‰í hlavní
pﬁedná‰ky první sekce byly vûnovány strategick˘m studiím orientovan˘m na budoucnost v˘zkumu, v˘voje
a inovací v âR (Karel Klusáãek, ﬁeditel Technologického centra AV âR) a postavení v˘zkumu a v˘voje v âR
v Evropském v˘zkumném prostoru, zvlá‰tû v kontextu
blíÏícího se pﬁedsednictví âR Evropské radû (Vlastimil
RÛÏiãka, námûstek ministra, M·MT).
Dva hlavní tematické referáty ﬁeditelÛ ústavÛ JRC
se zab˘valy klíãov˘mi otázkami dne‰ka: v˘zku-

mem v oblasti zmûn klimatu, kter˘ je základem
pro politická opatﬁení smûﬁující ke zmírnûní tûchto zmûn a k adaptaci na nû (Leendert Hordijk, JRC
Institute for Environment and Sustainability), a rozsáhlou vûdecko-technickou podporou, kterou
poskytuje JRC pro formulování energetické politiky
EU (Giovanni de Santi, JRC Institute for Energy).
Tato podpora je zamûﬁena na (1) v˘zkum pro realizaci plánu SET - European Strategic Energy Technology Plan, na jehoÏ formulování se JRC v˘znamnû podílelo (a kter˘ mj. uznává roli jaderného ‰tûpení v mixu zdrojÛ energie pro souãasnost i pro
budoucí sniÏování uhlíkové zátûÏe), (2) v˘zkum pro
zabezpeãení dodávek energie v budoucnu a (3)
v˘zkum pro bezpeãnost souãasn˘ch i budoucích
jadern˘ch energetick˘ch zdrojÛ. Z nedávn˘ch

Foto AV ČR

poãinÛ JRC v uvedené oblasti lze napﬁ. uvést zprávu
„Biopaliva v evropském kontextu“ (viz http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_biofuels_report.pdf),
aktivní roli JRC pﬁi ustavení technologické platformy
„Trvale udrÏitelná jaderná energetika“ a zaloÏení
stﬁediska pro sbûr, vyhodnocování a vyuÏití dat
o provozu a bezpeãnosti jadern˘ch zaﬁízení (COEF –
Clearinghouse for Operational Experience Feedback).
V závûru konference probûhl hodinov˘ „kulat˘ stÛl“,
na kterém zástupci osmi ãesk˘ch organizací spolupracujících s JRC informovali úãastníky konference
o spoleãn˘ch projektech s v˘zkumn˘mi ústavy JRC,
krátce tuto spolupráci zhodnotili a uvedli její perspektivy.
V prÛbûhu dopoledne se uskuteãnila rovnûÏ tisková
konference, na níÏ krátce vystoupili Roland Schenkel, Vlastimil RÛÏiãka a Václav Paães. Mimo jiné
na ní zaznûlo, Ïe v souãasné dobû spolupracuje
s JRC 45 v˘zkumn˘ch organizací z âR, a to v rámci
27 institucionálních tematick˘ch sítí, 40 projektÛ
rámcov˘ch programÛ EU a EURATOM a 12 smluv
o spolupráci.

COMPASS Ústavu fyziky plazmatu AV âR. Z jejich
náv‰tûvy si Roland Schenkel odnesl velmi dobr˘
dojem a pﬁislíbil pﬁíleÏitostnû podpoﬁit Ïádost tûchto
pracovi‰È o umístûní sídla evropského projektu
v˘zkumné infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure) v âR.
Podrobnûj‰í informace o uveden˘ch akcích lze
nalézt na webov˘ch adresách http://www.jrc.ec.
europa.eu/infoday-prague-2008 a http://www.fp7.cz/
cz/detail-novinky/newid-3111.
KAREL AIM,

Foto Dorian Hanuš

V odpoledních hodinách je‰tû generální ﬁeditel
a dal‰í pracovníci vedení JRC spolu se ãleny BoG JRC
absolvovali exkurzi na experimentální zaﬁízení PALS
(spoleãné pracovi‰tû Fyzikálního ústavu AV âR
a Ústavu fyziky plazmatu AV âR) a Tokamak
Více informací: www.circ.cz

ZÁSTUPCE âR VE SPRÁVNÍ RADù JRC
KAIM@ICPF.CAS.CZ

EVA SVOBODOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
SVOBODOVA@TC.CZ

ČESKÁ STREET PARTY V BRUSELU
JiÏ druh˘ roãník „Czech Street Party“ uspoﬁádalo pod
zá‰titou Karla Schwarzenberga, ministra zahraniãních
vûcí, 12. ãervna na bruselské Rue Caroly Stálé zastoupení âeské republiky. Tato akce je povaÏována za spoleãenskou událost, pﬁi které se mají moÏnost zástupci
ãesk˘ch regionÛ, institucí, ‰kol a v˘robcÛ pﬁedstavit
belgické veﬁejnosti a úﬁedníkÛm Evropské komise.
Ke stánku kanceláﬁe CZELO Technologického centra
AV âR (Czech Liaison Office for Research and Development), jenÏ byl jedin˘m stánkem s informacemi
o ãeském v˘zkumu a terciárním vzdûlávání, lákal
mnoho ãesk˘ch i zahraniãních zájemcÛ vûdomostní
kvíz o ãesk˘ch vynálezcích a v˘znamn˘ch objevech.
Mnozí si pochvalovali, Ïe se pﬁi hledání správn˘ch
odpovûdí dozvûdûli nové, pro nû pﬁekvapivé informace, napﬁ. Ïe kontaktní ãoãky byly vynalezeny právû
v âR. Po vylosování tﬁí správn˘ch odpovûdí byla jména
vítûzÛ oficiálnû oznámena moderátory z pódia spoleãnû s v˘zvou k vyzvednutí cen. Je‰tû dlouho po ukonãení soutûÏe pﬁicházeli zájemci o úãast v kvízu – ti si v‰ak
budou muset poãkat do ãervna pﬁí‰tího roku, kdy se
bude konat v poﬁadí jiÏ 3. roãník ãeské Street Party.
S kanceláﬁí CZELO sdílela stánek Vysoká ‰kola chemicko-technologická z Prahy. Kolemjdoucí se zde
mohli seznámit s moÏnostmi studia na vysok˘ch ‰kolách v Praze 6 a se zapojením vûdeck˘ch t˘mÛ V·CHT
Praha do projektÛ mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji, pﬁedev‰ím v 6. a 7. RP. Kromû informací
o vysoké ‰kole byly k dispozici i informaãní letáãky
a broÏurky Mûstské ãásti Prahy 6. Na stánku zastupovala V·CHT Praha prof. Jana Haj‰lová z Ústavu chemie a anal˘zy potravin, Fakulty potravináﬁské a biochemické technologie (FPBT), která se velmi aktivnû
zapojuje do evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ a je
i ãlenkou programového v˘boru 7. RP v oboru Potraviny, zemûdûlství a biotechnologie (Food, Agriculture

and Fisheries, and Biotechnology). Paní profesorka zde
diskutovala s reprezentanty evropsk˘ch struktur v˘zkumu a v˘voje moÏnosti prohloubení dal‰í spolupráce
a integrace odborn˘ch pracovi‰È V·CHT Praha do
mezinárodních projektÛ.
Program zpestﬁila i série vystoupení ãesk˘ch populárních hudebních skupin. Na leto‰ní Street Party dokázala i pﬁes de‰tivé poãasí vytvoﬁit skvûlou atmosféru
kapela Gipsy.cz, která roztanãila dav úãastníkÛ v ulici
Caroly, kde se tato akce konala. Celá akce byla následující den velmi pozitivnû
zhodnocena
v bruselském tisku,
napﬁíklad t˘deník The
Bulletin ji na své titulní
stranû oznaãil za nejvût‰í party ve mûstû,
jak si koneãnû mÛÏete
sami pﬁeãíst na webov˘ch stránkách Stálého
zastoupení âR pﬁi
Evropské unii (viz
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?id=58435&
ido=14221&idj=1&amb=3&ParentIDO=14221).
Stálé zastoupení âR v Bruselu hodlá v této zapoãaté
tradici pokraãovat i v budoucnosti. Vûﬁme, Ïe se do
akce zapojí i dal‰í ãeské vysoké ‰koly ãi vûdecké
organizace, aby pﬁilákaly do âeské republiky více
zahraniãních studentÛ, vûdeck˘ch pracovníkÛ
a byla prohlubována dal‰í spolupráce v evropsk˘ch
projektech v˘zkumu, v˘voje a inovací.
ANNA MITTNEROVÁ,
V·CHT PRAHA, ANNA.MITTNEROVA@VSCHT.CZ

ANNA VOSEâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, VOSECKOVA@TC.CZ

CHOBOTIX – NOVÁ LABORATOŘ CHEMICKÉ ROBOTIKY - PROJEKT PODPOŘENÝ ERC
V prosinci loÀského roku byl doc. Ing. Franti‰ku ·tûpánkovi, Ph.D., z Vysoké ‰koly chemicko-technologické v Praze jako jedinému zástupci z âeské republiky udûlen prestiÏní grant v rámci specifického programu Ideas - My‰lenky 7. RP na podporu talentovan˘ch mlad˘ch vûdcÛ. Cílem v˘zkumného projektu

Zástupce Evropské výzkumné rady pan Kris Piot a rektor
VŠCHT doc. Ing. Josef Koubek, CSc., otevřeli přestřižením
pásky novou Laboratoř chemické robotiky na VŠCHT v Praze.

"Chemical Processing by Swarm Robotics" je vyvinout koncept tzv. chemick˘ch robotÛ, které lze
pﬁedstavit jako ãástice velikosti ﬁádovû jednotek aÏ
desítek mikrometrÛ, které mají schopnost autonomního pohybu, selektivní látkové v˘mûny s okolím,

chemické pﬁemûny absorbovan˘ch molekul,
jejich akumulace a ﬁízeného vylouãení. Uplatnûní robotÛ lze pﬁedpokládat napﬁ. v diagnostice, syntéze a cíleném
vyluãování tzv. personalizovan˘ch léãiv, ãi
dekontaminaci tûÏko
dostupn˘ch prostﬁedí.
Na ﬁe‰ení projektu se
bude pod vedením
hlavního ﬁe‰itele podílet
devítiãlenn˘ t˘m.
Koncem ãervna byla na
V·CHT slavnostnû otev- Doc. Ing. František Štěpánek,
ﬁena Laboratoﬁ chemic- Ph.D., vedoucí vědeckého
týmu a nositel prestižního
ké robotiky a doc. Ing.
grantu uděleného v rámci
Franti‰ku ·tûpánkovi, specifického programu
Ph.D., byla souãasnû Myšlenky 7. RP, a rektor
udûlena medaile minist- VŠCHT doc. Ing. Josef Koubek,
ra ‰kolství. Akce se CSc., v nové laboratoři.
kromû doc. ·tûpánka
Foto Kateřina Klusáčková
zúãastnil také zástupce
Evropské v˘zkumné rady, pan Kris Piot, námûstek
ministra pro vûdu a vysoké ‰koly prof. Ing. Vlastimil
RÛÏiãka, CSc., rektor V·CHT doc. Ing. Josef Koubek,
CSc., a ãtyﬁi desítky pozvan˘ch hostÛ.
(Více o práci doc. ·tûpánka v rozhovoru
uvnitﬁ tohoto ãísla ãasopisu ECHO.)

s ním

KATE¤INA KLUSÁâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
KLUSACKOVA@TC.CZ

CZEDER 2008
Dne 30. ﬁíjna 2008 probûhnou v Masarykovû koleji v Praze „·esté ãeské dny pro evropsk˘ v˘zkum (CZEDER)“.
Konferenci poﬁádá pod zá‰titou M·MT Technologické centrum AV âR v rámci projektu Národní informaãní centrum pro evropsk˘ v˘zkum (NICER). V leto‰ním roce bude hlavním tématem setkání koordinace evropského v˘zkumu, kterou by mûl prohloubit letos v rámci slovinského pﬁedsednictví EU nastartovan˘ „LublaÀsk˘ proces“. Cílem
této iniciativy je vytvoﬁit dlouhodobou vizi rozvoje Evropského v˘zkumného prostoru a zlep‰it jeho ﬁízení, zejména zefektivnûním spolupráce mezi ãlensk˘mi státy EU, Evropskou komisí a evropsk˘mi institucemi. VÛli pokraãovat v nové iniciativû vyjádﬁili pﬁedstavitelé následnû pﬁedsedajících zemí (Francie, âeská republika, ·védsko).
Úãastníci konference se seznámí s perspektivami nástrojÛ, jejichÏ pomocí je evropsk˘ v˘zkum koordinován, ale
také s rolí novû zﬁízeného Evropského technologického institutu. JiÏ tradiãnû budou pﬁedstaveny aktuální statistiky úãasti ãesk˘ch t˘mÛ v rámcovém programu v mezinárodním srovnání. Podrobnûj‰í informace a program konference jsou uveﬁejnûny na webov˘ch stránkách Technologického centra.

Vážení čtenáři,
titulní strana tohoto ãísla ECHO ukazuje mapku Evropy, v níÏ jsou
zemû vybarveny podle úspû‰nosti v prvním roce 7. RP, tj. v r. 2007. âím
tmav‰í barva, tím vy‰‰í úãastnická úspû‰nost. Tmavo je na západû
a severu Evropy, svûtleji na jihu a nejsvûtleji na v˘chodû. Mapka pochází ze zprávy shrnující údaje o prÛbûhu prvního roku 7. RP (2007), kterou vypracovala
Evropská komise a zpﬁístupnila ji národním administrativám 26. 6. 2008. âeská republika má barvu státÛ
s nejvy‰‰í úspû‰ností. Té dosáhly severské státy (DK, FI,
NO, SE), Belgie, Francie, Nûmecko, Rakousko a Spojené království. Mezi nejúspû‰nûj‰í tedy ani zdaleka
nepatﬁí v‰echny ãlenské státy EU, ostatnû tam nepatﬁí
Ïádn˘ jiÏní „star˘“ ãlensk˘ stát, tj. EL, ES, IT, PT.
Z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ patﬁí mezi nejúspû‰nûj‰í jen
âR a Estonsko. V˘kon estonsk˘ch t˘mÛ je obdivuhodn˘ uÏ jen proto, Ïe estonské v˘daje na VaV nedosahují ani zdaleka 1 % estonského HDP. Tahounem evropského v˘zkumu
mezi nov˘mi ãlensk˘mi státy se tak stala âR, která téÏ v r. 2007 mezi
nimi mûla nejvy‰‰í investice do VaV. Jde o úspûch pouze v jakési
„pomyslné soutûÏi“ anebo o skuteãn˘ úspûch, kter˘ ﬁíká, Ïe ãeské t˘my
uÏ prokazují svou schopnost propojit se s nejúspû‰nûj‰ími konsorcii,
která budou ﬁe‰it projekty 7. RP? Situaci podrobnûji rozebírá ECHO na
str. 4 - 5.
JestliÏe o úspû‰nosti âR rozhoduje cel˘ systém VaV, o úspûchu projektÛ programu „My‰lenky“ rozhodují osobnosti. ECHO pﬁiná‰í rozhovor
s doc. ·tûpánkem z V·CHT, kter˘ uspûl jako jedin˘ ze 115 uchazeãÛ
z âR o grant z programu „My‰lenky“ a kterému tímto je‰tû jednou blahopﬁejeme. Je realistické pﬁipustit, Ïe zmiÀovan˘ úspûch celého ãeské-

ho v˘zkumu vlastnû nikoho nezajímá, „velká média“se o nûm zmiÀovat nebudou, a proto je na druhé stranû potû‰ující, Ïe âeská televize
pﬁinesla v hlavním zpravodajství 27. 6. informaci ze slavnostního zahájení projektu Chobotix, kter˘ doc. ·tûpánek nyní povede s podporou Evropské v˘zkumné rady.
Chceme i zde upozornit ãtenáﬁe na první informaci
o pravideln˘ch, tentokráte uÏ ‰est˘ch, âesk˘ch dnech
pro evropsk˘ v˘zkum (CZEDER). Ani letos není plurál na
místû, pÛjde o jednodenní setkání, jehoÏ hlavním tématem bude „koordinace evropského v˘zkumu“. S ohledem na zádrhele pﬁi schvalování Lisabonské smlouvy se
toto téma mÛÏe jevit jako nepﬁípadné. Je v‰ak tﬁeba
vûdût, Ïe slovinské pﬁedsednictví EU uvedlo v pohyb
proces, kter˘ je oznaãován jako „LublaÀsk˘“, a právû ten
má vyústit v efektivnûj‰í a rozsáhlej‰í koordinaci evropského v˘zkumu. CZEDER se tak chce zamûﬁit na nástroje koordinace, tj. sítû excelence, ERA-NET, evropské technologické platformy atd. O dûní na poli evropsk˘ch technologick˘ch platforem také
pﬁiná‰í ECHO, kromû dal‰ích ãlánkÛ, informace v tom ãísle.
Pokud by ãtenáﬁi ECHA chtûli ãas prázdninov˘ vyuÏít téÏ ke sdûlení
sv˘ch zku‰eností z projektÛ rámcov˘ch programÛ, mají moÏnost zapojit se do ankety, která je na adrese http://geform.tc.cz/hodnocenidopadurp/. V˘sledky této ankety budou zmínûny na konferenci EUFORDIA
(EUropean FOrum on Research and Development Impact Analysis),
která probûhne v rámci ãeského pﬁedsednictví EU v únoru 2009
v Praze.
S pﬁáním pûkného léta
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Blýskání na lepší časy?
V roce 2007 byla ČR v rámcových programech úspěšná
1,5 mld. Kã. Ukazuje se, Ïe v Ïádném pﬁípadû nelze povaÏovat evropsk˘ v˘zkum za marginální doplnûk v˘zkumu národního.
Zmínûná zpráva ãerpá údaje z databáze E-CORDA, ze které ostatnû
ãerpala i první zpráva o úãasti âR v 7. RP, kterou pﬁineslo ECHO
6/2007. V mezidobí byla ov‰em databáze E-CORDA dvakrát aktualizována a její verze datovaná 19. 5. 2008 udává v˘sledky 52 v˘zev, které
mûly uzávûrku v r. 2007. Je v‰ak tﬁeba zdÛraznit, Ïe ani po aktualizacích databáze neobsahuje v˘sledky kompletní ﬁady v˘zev s uzávûrkou
v r. 2007: dodnes chybí v˘sledky i nûkolika velk˘ch v˘zev, napﬁ. nejsou
v ní zahrnuty druhé v˘zvy tematické priority ICT, která mûla uzávûrku
9. ﬁíjna 2007, a její indikativní rozpoãet dosahoval 477 mil. ?.

úspěšnost

počet předkladatelů projektů na 1 mil. obyvatel

Evropská komise pﬁedala národním administrativám koncem ãervna
první zprávu o prÛbûhu 7. RP v roce 2007. Zpráva obsahuje téÏ nûkolik map, které zobrazují úspû‰nost evropsk˘ch státÛ v prvním roce
7. RP. Jednu z tûchto mapek pﬁiná‰í ECHO na obálce a je z ní okamÏitû patrné, Ïe âR se v 7. RP zatím ﬁadí k nejúspû‰nûj‰ím evropsk˘m státÛm. Bylo by chybné zapomenout uÏ úplnû na 6. RP, neboÈ v r. 2007
stále je‰tû probíhaly stovky kontraktaãních jednání u zahajovan˘ch
projektÛ 6. RP. Souhrn pﬁíspûvkÛ na ﬁe‰ení projektÛ 6. RP a 7. RP, které
ãeské t˘my poÏadovaly v r. 2007, dosáhl ãástky 55 mil. ?, coÏ pﬁi tehdej‰ím kursu eura odpovídá asi 1,4 mld. Kã. I kdyÏ víme, Ïe v dÛsledku
neustále sílící koruny nakonec ãeské t˘my dostanou od EK v˘raznû
ménû, pﬁipomínáme, Ïe Grantová agentura âR mûla v r. 2007 rozpoãet

Počet předkladatelů projektů/mil. obyvatel

Úspešnost

účastníků na 1 mil. obyvatel

požadovaná podpora mil. a na 1 mil. obyvatel

Graf 1 - Sloupcov˘ graf udává poãty t˘mÛ (pﬁipadající na 1 mil. obyvatel), které se podílely na pﬁípravû
v‰ech projektÛ zaslan˘ch do 52 v˘zev 7. RP v r. 2007. âlenské státy jsou seﬁazeny podle bodového grafu,
kter˘ udává úãastnickou úspû‰nost. Úspû‰nost âR je mírnû vy‰‰í neÏ celé EU-27, av‰ak t˘my âR se podílely na pﬁípravû jen malého poãtu návrhÛ projektÛ.

účastníků/1 mil. obyvatel

požadovaná podpora mil. a/mil. obyvatel

Graf 2 - Sloupcov˘ graf ukazuje poãet úãastníkÛ pﬁipadajících na 1 mil. obyvatel, kteﬁí jsou v úspû‰n˘ch projektech 7. RP. âlenské státy jsou seﬁazeny podle hodnot bodového grafu, kter˘ ukazuje podporu poÏadovanou úspû‰n˘mi úãastníky pﬁipadající na 1 mil. obyvatel v daném ãlenském státû. Plné sloupce oznaãují ty státy,
které v r. 2007 investovaly do VaV ménû neÏ 1,3 % HDP.
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Reakce na prvních 52 v˘zev
7. RP pﬁekroãila oãekávání: EK
obdrÏela 23 202 návrhÛ projektÛ se souhrnn˘m rozpoãtem
52,8 mld. ?. Na jejich pﬁípravû
se podílelo 95 388 úãastníkÛ,
kteﬁí poÏadovali celkovû od EK
podporu ve v˘‰i 40,43 mld. ?.
Pokud jde o celkovou úspû‰nost,
pﬁidrÏíme se statistiky EK, která
u dvoukolov˘ch v˘zev bere
v úvahu pouze údaje z druhého
kola. To napﬁíklad u specifického programu „My‰lenky“ znamená, Ïe místo 9167 návrhÛ
projektÛ, které byly do nûj
zaslány, se pro v˘poãet úspû‰nosti bere v úvahu jen onûch
559 projektÛ, jejichÏ pﬁedkladatelé byli vyzváni podat návrh do
druhého kola. Takové dvoukolové v˘zvy byly téÏ v tematické
prioritû NMP (Nanotechnologie,
nové materiály a procesy) a ve
v˘zvách specifického programu
„Lidé“ ( tj. celoÏivotní vzdûlávání v˘zkumníkÛ – studijní pobyty
Marie Curie). Úspû‰ností pak
rozumíme pomûr projektÛ,
které se dostaly na tzv. „hlavní
seznam“ vÛãi podan˘m návrhÛm projektÛ do prvního, pﬁíp.
druhého kola, podle toho, které
z nich bylo finální. Pﬁi v˘poãtu
úspû‰nosti jsou ov‰em téÏ vylouãeny návrhy projektÛ, které
mûly formální závady a vÛbec
nevstoupily do procesu hodnocení.
Analogicky je definována
úspû‰nost úãastnická (pomûr
úãastníkÛ v projektech z hlavního seznamu vÛãi úãastníkÛm
v podan˘ch návrzích toho kte-

Spolupráce

Program

My‰lenky

Kapacity

Lidé

Priorita

úãastnická úspû‰nost

finanãní úspû‰nost

% podpory poÏadované ãesk˘mi
úãastníky
(EU27=100%)

CZ

EU-27

CZ

EU-27

Zdraví

13,3%

19,9%

9,8%

18,0%

0,5%

Potraviny, zemûdûlství
a biotechnologie

25,9%

20,9%

21,2%

17,8%

1,4%

Informaãní a komunikaãní
technologie

19,5%

18,2%

18,3%

19,3%

0,8%

Nanovûdy, nanotechnologie,
materiály a nové v˘robní
technologie

50,0%

40,3%

42,1%

40,0%

1,3%

Energie

7,7%

15,4%

3,8%

14,8%

0,2%

Îivotní prostﬁedí (vãetnû
globálních zmûn klimatu)

15,0%

13,7%

8,5%

12,2%

0,8%

Doprava (vãetnû
leteckého v˘zkumu)

29,2%

21,0%

38,7%

23,6%

1,6%

Socio-ekonomické
a humanitní vûdy

7,1%

13,5%

4,5%

13,5%

0,4%

Kosmick˘ v˘zkum

44,4%

52,6%

40,3%

57,6%

1,2%

Bezpeãnost

8,8%

8,8%

7,3%

7,5%

1,6%

ERC

50,0%

32,7%

nesledováno

Akce Marie-Curie

33,9%

34,1%

nesledováno

V˘zkumné infrastruktury

60,7%

54,9%

45,6%

53,2%

0,7%

V˘zkum ve prospûch MSP

23,7%

19,0%

27,1%

20,2%

2,9%

Regiony znalostí

6,1%

17,0%

10,5%

12,7%

2,9%

V˘zkumn˘ potenciál

23,5%

13,2%

30,5%

10,4%

5,8%

Vûda ve spoleãnosti

10,0%

23,6%

7,4%

20,0%

0,4%

2,3%

21,7 %. Z âR se celkovû 1427 t˘mÛ
podílelo na pﬁípravû 1122 projektÛ,
z nichÏ se 212 dostalo do hlavního
seznamu. V tûchto 212 úspû‰n˘ch projektech je celkem 259 ãesk˘ch t˘mÛ.
Pokud vylouãíme tedy návrhy prvních
kol a návrhy s formálními závadami,
pak âR má jak úãastnickou, tak
i finanãní úspû‰nost na úrovni 22 %,
coÏ mírnû pﬁekraãuje úãastnickou
a finanãní úspû‰nost jak v celém 7. RP,
tak pro celou EU-27.
Sloupcová ãást grafu 1 ukazuje pro
ãlenské státy EU-27 poãty t˘mÛ, které
se podílely na pﬁípravû v‰ech návrhÛ
projektÛ. Tyto poãty jsou ov‰em pﬁepoãítány na 1 mil. obyvatel, aby je bylo
moÏné porovnávat. Státy jsou pak
zleva doprava seﬁazeny podle úãastnické úspû‰nosti, kterou znázorÀuje
bodová ãást grafu (body jsou spojeny
do lomené ãáry). Podle úspû‰nosti se
âR sice dostává do první poloviny
zemí EU a s v˘jimkou Estonska pﬁedstihuje nejen v‰echny nové ãlenské státy,
ale i AT, ES a IT. Na druhé stranû nelze
pﬁehlédnout, Ïe v âR byl ãtvrt˘
nejmen‰í poãet pﬁedkladatelÛ návrhÛ.
Ménû pﬁedkladatelÛ návrhÛ pﬁipadajících na 1 mil. obyvatel. bylo uÏ jen
v SK, RO a PL. Struãnû bychom mohli
uzavﬁít, Ïe t˘my âR se sice podílely na
pﬁípravû velmi kvalitních návrhÛ projektÛ, av‰ak souãasnû mûla âR velmi
nízkou intenzitu pﬁípravy návrhÛ projektÛ (tj. poãet pﬁedkladatelÛ návrhÛ
pﬁipadajících na 1 mil. obyvatel).

Kombinace tûchto dvou rysÛ úãasti
nakonec zpÛsobí, Ïe v obvyklé statistice, totiÏ v poãtu úspû‰n˘ch úãastníkÛ
Euratom
Jaderné ‰tûpení
pﬁipadajících na 1 mil. obyvatel, se âR,
a radiaãní ochrana
25,9%
32,8%
21,5%
34,6%
0,9%
stejnû jako v celém 6. RP, ocitá aÏ na
21. místû mezi státy EU-27, viz sloupTabulka - Porovnání úãastnické a finanãní úspû‰nosti ãesk˘ch t˘mÛ s EU-27. Poslední sloupec udává odhad, jaké cová ãást grafu 2. Bodová ãást grafu 2
procento z celkové poÏadované podpory v‰emi t˘my EU-27 pﬁipadá na ãeské t˘my. Tuãnû jsou vyznaãeny ty pri- pak dále ukazuje v˘‰i poÏadované podpory pﬁipadající na 1. mil. obyvatel
ority, v nichÏ tento podíl dosahuje alespoÀ 1 %
a právû podle tohoto ukazatele jsou
rého kola) a úspû‰nost finanãní (pomûr souhrnného poÏadovaného
státy seﬁazeny. Je vidût, Ïe se âR nachází v „pravé polovinû grafu“, která
pﬁíspûvku v projektech z hlavního seznamu vÛãi souhrnu poÏadovazaãíná Kyprem a sestává ze 14 státÛ EU (plné sloupce). S v˘jimkou âR
n˘ch pﬁíspûvkÛ v návrzích podan˘ch ve finálním kole). Je tﬁeba mít na
v této skupinû ani jeden stát neinvestoval v r. 2007 do VaV více neÏ
zﬁeteli, Ïe kontraktaãní jednání, která zatím probûhla zhruba u jedné
1,3 % svého HDP (nûkteré dokonce ménû neÏ 1 % HDP). Je tedy zﬁejmé,
poloviny podan˘ch projektÛ, mohou jejich v˘sledky je‰tû v˘raznû zmûÏe 21. pozice v poãtu úãastníkÛ pﬁipadajících na 1 mil. obyvatel není
nit, zejména údaje o finanãní úspû‰nosti.
v souladu s ãesk˘mi investicemi do systému v˘zkumu a v˘voje.

INCO

0,0%

28,5%

0,0%

Po procesu hodnocení reakcí na 52 v˘zev se dostalo na hlavní seznam
celkovû 2859 návrhÛ projektÛ, na jejichÏ ﬁe‰ení se bude podílet 19 546
t˘mÛ, které poÏadují od EK úhrnnou podporu ve v˘‰i 5 748 mil. ?.
PrÛmûrné konsorcium sestává z 6,8 t˘mÛ a poÏaduje pﬁíspûvek ve v˘‰i
2,01 mil. ?. Z údajÛ databáze pak plyne, Ïe projektová úspû‰nost je
16,7 %, úãastnická i finanãní úspû‰nost dosahují shodnû hodnoty

26,6%

0,0%

Není pravdûpodobné, Ïe by ãeské t˘my dokázaly napﬁí‰tû v˘raznû
zv˘‰it úspû‰nost návrhÛ projektÛ, na jejichÏ pﬁípravû se podílejí. Má-li
se tedy âR v grafu 2 posunout mezi zemû s podobnou intenzitou VaV
(= pomûrem hrubé v˘daje na VaV / HDP), budou se muset ãeské t˘my
nejspí‰e podílet na pﬁípravû v˘raznû vût‰ího poãtu návrhÛ projektÛ,
neÏ tomu bylo doposud.
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Souhrnné statistiky mají ov‰em nev˘hodu „malé specificity“. Tabulka
dává podklad pro komparaci úãastnické a finanãní úspû‰nosti âR
a EU-27. Poslední sloupec v tabulce ukazuje, o jaké procento z celkové
poÏadované podpory v‰emi t˘my EU-27 se ucházejí t˘my ãeské. Zde se
lze pﬁidrÏet statistického kritéria, Ïe pokud se ãeské t˘my ucházejí alespoÀ
o 1 % podpory, pak jsou v dané prioritû úspû‰né. Mez „1 %“ vypl˘vá
z toho, Ïe âR pﬁispívá pﬁibliÏnû 1 % do rozpoãtu celého 7. RP, coÏ lze orientaãnû pﬁenést i na jednotlivé priority. Stejnû jako v 6. RP se ukazuje, Ïe
âR by mûla zv˘‰it svou úspû‰nost v prioritách s velk˘m rozpoãtem, tj.
Zdraví a ICT. Jako nejkritiãtûj‰í se v‰ak jeví malá úãast ãesk˘ch t˘mÛ
v prioritû ENERGIE, v níÏ se âR uchází jen o 0,2 % podpory poÏadované celkovû v‰emi t˘my EU-27. Naproti tomu âR je úspû‰ná v ﬁadû
priorit specifického programu Kapacity. Zde se naznaãuje, Ïe ãeské regiony (kraje) usilují se znaãnou intenzitou o posílení potenciálu pro zapojení do Evropského v˘zkumného prostoru. Souãasnû, stejnû jako v 6. RP,
lze za úspû‰nou povaÏovat i úãast mal˘ch a stﬁedních podnikÛ.
ShrÀme závûrem, Ïe t˘my âR získaly v r. 2007 je‰tû z rozpoãtu 6.
RP podporu ve v˘‰i asi 7,7 mil. ? a dále poÏadují podporu ve v˘‰i

47,3 mil. ? pro ﬁe‰ení projektÛ 7. RP. V souhrnu tedy podpora ãeské
úãasti na ﬁe‰ení projektÛ rámcov˘ch programÛ dosahuje 55 mil. ?, ãili
(jak zmiÀujeme v úvodu) ãástky porovnatelné s rozpoãtem GA âR
v r. 2007. UvaÏujeme-li místo poÏadované podpory souhrn rozpoãtÛ
ãesk˘ch t˘mÛ, docházíme v r. 2007 k ãástce asi 75 mil. ?, tj. asi
1,85 mld. Kã. To znamená, Ïe úãelová podpora pro ﬁe‰ení projektÛ
RP pﬁedstavuje asi 20 % úãelov˘ch v˘dajÛ z veﬁejn˘ch zdrojÛ âR.
Nepochybnû dost na to, aby se âR zamûﬁila na zlep‰ení své pozice v rámcovém programu. Tento závûr není v rozporu s názvem
tohoto pﬁíspûvku. Zmínûná úspû‰nost ãeské úãasti v návrzích projektÛ 7. RP dokládá, Ïe v˘znamné evropské t˘my rozpoznávají v ãesk˘ch t˘mech „dobré partnery“, a proto s nimi vytváﬁejí ﬁe‰itelská
konsorcia. Nepodporovat aktivnû tento potenciál ãeského VaV by
bylo chybné.
VLADIMÍR ALBRECHT,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
ALBRECHT@TC.CZ

Rozhovor s doc. Ing. Františkem Štěpánkem, Ph.D.,
prvním úspěšným řešitelem projektu ERC v ČR
V souãasné dobû se rozbíhají první projekty financované juniorsk˘mi
granty (Starting Grants) Evropské v˘zkumné rady (European Research
Council – ERC). Z více neÏ 9 tisíc loni pﬁedloÏen˘ch návrhÛ bude financováno pﬁibliÏnû 300 nejlep‰ích. I z tûchto ãísel je patrné, Ïe se jedná
o velmi prestiÏní evropské granty. BohuÏel v‰ak pouze jeden ze 300
nejlépe hodnocen˘ch návrhÛ projektÛ má ãeského autora. Tímto
úspû‰n˘m autorem je 33let˘ doc. Ing. Franti‰ek ·tûpánek, Ph.D. Pro
realizaci svého pûtiletého projektu nazvaného Chemical Processing
by Swarm si vybral Ústav chemického inÏen˘rství na Vysoké ‰kole
chemicko-technologické v Praze (V·CHT).
V˘zkumn˘ projekt doc. ·tûpánka je zamûﬁen na v˘voj tzv. chemick˘ch
robotÛ. MÛÏeme si je pﬁedstavit jako ãástice o velikosti jednotek aÏ
desítek mikrometrÛ, které mají schopnost autonomního pohybu, selektivní látkové v˘mûny s okolím, chemické pﬁemûny absorbovan˘ch
molekul, jejich akumulace a ﬁízeného vylouãení. Takto definované
chemické roboty mohou najít uplatnûní v mnoha oblastech, napﬁ.
v diagnostice, syntéze a cíleném vyluãování tzv. personalizovan˘ch
léãiv nebo pﬁi dekontaminaci obtíÏnû pﬁístupn˘ch prostﬁedí.
I pﬁi velké pracovní vytíÏenosti si doc. Franti‰ek ·tûpánek na‰el ãas
k tomu, aby odpovûdûl na nûkolik otázek ãasopisu ECHO.
ECHO:
Va‰e vûdecká kariéra je pozoruhodná. Po absolvování ãeské vysoké
‰koly jste se vûnoval v˘zkumné práci v zahraniãí, kde jste získal
i nûkolik v˘znamn˘ch ocenûní, napﬁ. jste dvojnásobn˘m nositelem
Moultonovy medaile udûlované od roku 1929 Institutem chemick˘ch
inÏen˘rÛ (IChemE) za nejlep‰í vûdeckou publikaci. Kromû toho jste
získal dvû prestiÏní ceny, a to Philip Leverhulme Prize a Friedrich Wilhelm Bessel Award. JiÏ jako mezinárodnû respektovan˘ vûdec jste se
pak vrátil do âeské republiky, ãímÏ pﬁispíváte k rozvoji ãeské vûdy.
MÛÏete zmínit vûdecká pracovi‰tû, na kter˘ch jste jiÏ pÛsobil?
·tûpánek:
Po absolvování inÏen˘rského studia na V·CHT v Praze jsem v roce
2000 obhájil Ph.D. souãasnû na V·CHT v Praze a na Université Pierre
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et Marie Curie v PaﬁíÏi. Poté jsem pracoval dva roky ve v˘zkumném
stﬁedisku firmy Unilever ve Velké Británii a od roku 2002 jsem pﬁedná‰el a vedl samostatn˘ v˘zkumn˘ t˘m v Ústavu chemického inÏen˘rství
na Imperial College v Lond˘nû. V roce 2007 jsem se habilitoval na
V·CHT v Praze s úmyslem vrátit se do âeské republiky.
ECHO:
Granty ERC tvoﬁí zcela nov˘ prvek ve financování evropského hraniãního v˘zkumu. Jistû jste mûl moÏnost poÏádat i o rÛzné jiné typy
grantÛ. Proã jste se rozhodl právû pro praxí dosud neprovûﬁen˘
grant ERC?
·tûpánek:
Granty na financování v˘zkumu poskytuje celá ﬁada institucí a tyto
granty mají rÛzné formy a modifikace, ale také urãitá omezení. Nûkdy
je pro získání grantÛ nutné vytvoﬁit nejdﬁíve konsorcium sloÏené
z nûkolika vûdeck˘ch t˘mÛ, potom uzavírat konsorciální dohody,
které musí definovat práva a povinnosti jednotliv˘ch ãlenÛ konsorcia.
V mnoha pﬁípadech je spolupráce na bázi konsorcií velmi v˘hodná
pro v‰echny úãastníky projektu. Ve v˘zkumu v‰ak vznikají i situace,
kdy je efektivnûj‰í samostatná práce jediného t˘mu. A právû tûmto
pﬁípadÛm vycházejí vstﬁíc pravidla financování grantÛ ERC. Granty
ERC získávají jednotliví v˘zkumní pracovníci (Principal Investigators), kteﬁí pﬁedloÏí úspû‰n˘ návrh projektu, pro jehoÏ realizaci si
vytvoﬁí vlastní t˘m. Lákavá moÏnost financování v˘zkumu, kter˘
mohu vést v samostatném t˘mu podle vlastních pﬁedstav byla hlavním dÛvodem k tomu, Ïe jsem poÏádal o grant ERC. Pro svÛj projekt
jsem sestavil devítiãlenn˘ mezinárodní t˘m, v nûmÏ kromû pûtice
âechÛ vãetnû mne budou pracovat téÏ v˘zkumníci z Indie, Rumunska a Ruské federace.
ECHO:
DÛleÏitou roli v projektech ERC hrají tzv. hostitelské instituce, tj. instituce, ve kter˘ch se v˘zkumné projekty realizují. Vy jste si pro realizaci svého projektu vybral Vysokou ‰kolu chemicko-technologickou
v Praze. Z jakého dÛvodu?

·tûpánek:
Po celou dobu pracovního pobytu v zahraniãí jsem udrÏoval osobní
kontakty s kolegy na svojí Alma Mater, která se snaÏí vytváﬁet pﬁíznivé
podmínky pro samostatnou v˘zkumnou ãinnost a pro zvolenou tematiku mého projektu má pﬁíslu‰né technické a intelektuální zázemí.
Kromû toho V·CHT projevila zájem stát se hostitelskou institucí v projektu ERC, ãili afinita byla vzájemná. Vûdûl jsem také, Ïe oddûlení pro
vûdu a v˘zkum V·CHT efektivnû zaji‰Èuje administrativu projektÛ,
napﬁ. mám velmi dobré zku‰enosti s konzultantkou mezinárodních projektÛ Ing. Annou Mittnerovou.
ECHO: Jedním z parametrÛ, kter˘ zajímá
uchazeãe o granty ERC, je ãasová nároãnost
pﬁípravy jednotliv˘ch projektÛ. MÛÏete nám
ﬁíci, jak dlouho trvala pﬁíprava va‰eho úspû‰ného projektu?

mladé v˘zkumné pracovníky je Velká Británie. Máte pro tento jev
nûjaké vysvûtlení?
·tûpánek:
Ponechám stranou zﬁejmou v˘hodu britsk˘ch institucí, kterou je anglick˘
jazyk. Atraktivnost britsk˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È vidím v tom, Ïe
v porovnání s nûkter˘mi jin˘mi evropsk˘mi zemûmi nechávají mlad˘m
pracovníkÛm pomûrnû velkou autonomii ve vûdecké práci. Na druhé stranû si ov‰em mladí vûdci musí sami získávat finanãní zdroje pro svÛj
v˘zkum. Pouze malou ãást tûchto finanãních zdrojÛ poskytují akademické instituce, nejvût‰í ãást v˘zkumu financují rÛzné grantové agentury
a prÛmysl. Vedoucí vûdeãtí pracovníci ve
Velké Británii jsou zainteresováni na tom, aby
jejich samostatnû pracující podﬁízení dosahovali co nejlep‰ích v˘sledkÛ, neboÈ jsou sami
hodnoceni mj. podle toho, kolik vynikajících
mlad˘ch vûdcÛ v jejich instituci „vyroste“.
Není také Ïádnou vzácností, Ïe mlad˘ vûdec
dosáhne velmi dobr˘ch v˘sledkÛ v urãité instituci a pak odejde jinam – není to nutnû chápáno jako nevdûk, urãitá míra migrace mezi univerzitami je pﬁirozená.

·tûpánek:
V˘zkumná práce má tu v˘hodu, nebo
moÏná nev˘hodu, Ïe je ãasovû obtíÏnû
mûﬁitelná. Nad vûdeck˘mi problémy je
moÏné a nûkdy dokonce nutné pﬁem˘‰let
nejen na pracovi‰ti, ale i v soukromí, pﬁi
ECHO:
sportu atd. Z tohoto dÛvodu je velmi obtíÏPane docente, snad se nebudete zlobit, kdyÏ
né kvantifikovat ãas, kter˘ jsem vûnoval pﬁína vás prozradím, Ïe máte ãtyﬁi dûti. Vyprapravû tohoto konkrétního projektu. Snadnûjcoval jste nûjakou zajímavou metodiku na
‰í je odhadnout dobu, kterou mi zabralo
to, jak spojit velice nároãnou vûdeckou
vypracování návrhu jiÏ rozmy‰leného propráci s péãí o velkou rodinu?
jektu. Návrh projektu podle poÏadavkÛ ERC
se mi podaﬁilo napsat bûhem asi 4 t˘dnÛ.
·tûpánek:
K tomu bych ale chtûl poznamenat, Ïe mám
Stabilní rodinné zázemí povaÏuji za jeden
jiÏ dost velkou praxi v psaní návrhÛ nebo
z pilíﬁÛ úspû‰né práce, nejen vûdecké. KlíãoDoc. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
chcete-li Ïádostí o vûdecké granty - bûhem
vou roli zde samozﬁejmû hraje moje Ïena,
svého pÛsobení na Imperial College jsem jich napsal nûkolik desítek.
které za mnohé vdûãím. Já se snaÏím rodinû vûnovat ãas zejména
o víkendech a v dobû dovolené, pﬁiãemÏ ãas stráven˘ s rodinou pro
ECHO:
mne pﬁedstavuje tu nejlep‰í relaxaci. ·Èastná ruka pﬁi volbû au-pair
Reálnou nadûji na získání grantÛ ERC mají pouze nadprÛmûrnû dobﬁí
samozﬁejmû také pﬁispûje k hladkému chodu domácnosti.
vûdeãtí pracovníci. Vûdci se ãasto ptají, jak velká je pravdûpodobnost,
Ïe jejich návrh bude ERC pﬁijat k financování - jin˘mi slovy, jak poznaECHO:
jí, Ïe jsou nadprÛmûrnû dobﬁí. Co byste jim poradil?
V nejbliÏ‰í dobû bude zveﬁejnûna nová v˘zva k pﬁedkládání návrhÛ na
ERC Starting Grants. Co byste pﬁi této pﬁíleÏitosti vzkázal mlad˘m ães·tûpánek:
k˘m vûdcÛm?
ERC zveﬁejÀují na sv˘ch webov˘ch stránkách (http://erc.europa.eu)
seznamy úspû‰n˘ch ÏadatelÛ o granty. V˘zkumní pracovníci, kteﬁí uva·tûpánek:
Ïují o podání návrhu na grant ERC, mohou prostﬁednictvím internetu
Mají-li originální nápad a jsou-li ve svém oboru dobﬁí, nemûli by váhat
vyhledat publikace a osobní profily tûchto úspû‰n˘ch ÏadatelÛ. Tím zísa mûli by pﬁedkládat návrhy na projekty podle návodÛ ERC (Guide for
kají urãitou pﬁedstavu o jejich vûdecké kvalitû a mohou tak lépe odhadApplicants). MoÏnosti realizovat projekty v oblasti základního v˘zkunout svoje nadûje na úspûch. Nutno dodat, Ïe osobní pﬁedpoklady
mu zcela podle vlastních pﬁedstav se podle mého názoru nevyskytují
Ïadatele mají pﬁi hodnocení Ïádostí o ERC grant stejnou váhu jako
pﬁíli‰ ãasto.
vlastní vûdeck˘ obsah navrhovaného projektu a sekci „self-evaluation“
tedy rozhodnû není radno podcenit.
ECHO:
ECHO:
Pane docente, dûkuji vám za rozhovor.
Dosud zveﬁejnûná statistická data t˘kající se první v˘zvy ERC Starting
Za ECHO se ptal EMIL KRAEMER
Grants naznaãují, Ïe nejatraktivnûj‰ím evropsk˘m teritoriem pro

OPRAVA
Stává se to i mnohem renomovanûj‰ím periodikÛm, stalo se i na str. 6 minulého ãísla ECHO 2/2008. Nav‰tívil nás povûstn˘ ‰otek. Ve spodní ãásti
uvedené stránky zÛstal pﬁi finální grafické úpravû chybn˘ titulek od jiného pﬁíspûvku z redakãní zásoby. Místo titulku „Otázky evropské migrace
bude ﬁe‰it nové v˘zkumné centrum“ má b˘t správnû titulek „Evropské v˘daje na v˘zkum a v˘voj v r. 2006“. Autorce pﬁíspûvku i ãtenáﬁÛm se
omlouváme.
Redakce ECHO
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Společné technologické iniciativy - aktuální informace
V pﬁedchozích ãíslech ECHA jsme informovali o vzniku pûti spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativ Evropského spoleãenství (dále JTI) –
ARTEMIS (zabudované systémy), Inovativní léãiva (IMI), ENIAC (nanoelektronika), Clean Sky (âisté nebe – aeronautika) a Palivové ãlánky
a vodík. Vût‰ina JTI od na‰í poslední zmínky jiÏ oficiálnû vznikla (naﬁízením Rady a jeho uveﬁejnûním v Official Journal ES) a zahájila svou
ãinnost. Nûkteré z JTI jiÏ také vyhlásily své první v˘zvy. V následujícím
ãlánku uvádíme aktuální informace o ãinnosti jednotliv˘ch JTI, jejich
iniciativách, vyhlá‰en˘ch v˘zvách a budoucích krocích.

státu asociovaného k 7. RP nebo kdokoliv se souhlasem IMI JU. Souãasnû ale platí podmínka, Ïe ne kaÏd˘ potenciální úãastník projektu je
zpÛsobil˘ pro financování. IMI urãila následující subjekty zpÛsobilé
pro financování – univerzity, v˘zkumné organizace, MSP (dle evropské
definice), organizace pacientÛ a dal‰í neziskové organizace. Naopak
nezpÛsobil˘mi pro financování jsou ãlenské spoleãnosti EFPIA a dal‰í
spoleãnosti, které nespadají do evropské definice MSP. Projektová konsorcia musí b˘t sloÏena min. ze 2 právních subjektÛ zpÛsobil˘ch pro
financování a 2 ãlenÛ EFPIA, pﬁiãemÏ v‰echny 4 subjekty musí b˘t na
sobû nezávislé.

Inovativní léčiva (IMI)
Cílem IMI je pﬁispût k rychlej‰ímu v˘voji nov˘ch lékÛ v Evropû. Iniciativa nepodporuje v˘voj nov˘ch lékÛ jako takov˘, ale soustﬁeìuje se na
zcela nové pﬁístupy. Její vznik je povaÏován za prÛlomov˘, protoÏe
poprvé do‰lo ke spojení nejvût‰ích evropsk˘ch farmaceutick˘ch firem,
jejichÏ hlavním cílem je pﬁekonat pﬁekáÏky ve v˘zkumu lékÛ a napomoci tak k rÛstu evropské konkurenceschopnosti.
Zahájení ãinnosti
IMI zahájila svou ãinnost v únoru 2008. Dne 29. 4. 2008 byl pﬁijat
Implementaãní plán IMI a den poté byla vyhlá‰ena první v˘zva. Se zahájením JTI vznikl také spoleãn˘ podnik (JU – Joint Undertaking) IMI, kter˘
zastﬁe‰uje ãinnost iniciativy a ﬁídí její ãinnost. Jeho ãleny jsou Evropské
spoleãenství (ES) reprezentované Evropskou komisí (EK) a prÛmyslové
sdruÏení EFPIA (Evropská federace farmaceutického prÛmyslu a asociací). Rozpoãet spoleãného podniku je 2 mld. ? pro období 2007 – 2013,
pﬁiãemÏ EFPIA a ES pﬁispívají do rozpoãtu stejn˘m dílem, tj. 1 mld. ?.
První v˘zva otevﬁena
První v˘zva pro podávání návrhÛ projektÛ byla vyhlá‰ena 30. 4. 2008, její
rozpoãet se pohybuje okolo 300 mil. ? (122,7 mil. ? od ES, 172,5 mil. ?
ve formû in-kind (vûcn˘ch) vkladÛ od ãlenÛ EFPIA). V˘zva je rozdûlena do 18 témat, která byla navrÏena skupinou ﬁeditelÛ pro v˘zkum
EFPIA, následnû se k nim vyjádﬁila skupina reprezentantÛ ãlensk˘ch
státÛ a v˘zkumn˘ v˘bor a poté byla schválena ﬁídícím orgánem IMI
(tvoﬁen˘ EFPIA a EK). Pro kaÏdé téma bylo také ustaveno konsorcium
sloÏené z ãlenÛ EFPIA.
V˘bûr návrhÛ projektÛ urãen˘ch pro financování bude v pﬁípadû IMI
dvoustupÀov˘. V prvním kroku podávají konsorcia (bez ãlenÛ EFPIA) svá
vyjádﬁení zájmu (Expression of Interests, EoI) pro jednotlivá témata. Po
uzávûrce je na základû peer review vybrán nejlep‰í návrh projektu. Jeho
konsorcium je spoleãnû s konsorciem ãlenÛ EFPIA vyzváno, aby pﬁedloÏilo cel˘ spoleãn˘ návrh projektu do druhého kola hodnocení. Toto kolo uÏ
je spí‰e formální (pﬁedpokládá se vysoká úspû‰nost podan˘ch návrhÛ projektÛ), je posuzován pouze jeden projekt, kter˘ je jiÏ zcela kompletní
a konsorcium musí souãasnû pﬁedloÏit návrh smlouvy o projektu, ve kterém jsou ﬁe‰eny i otázky práv du‰evního vlastnictví k v˘sledkÛm projektu.
Uzávûrka pro podávání EoI byla stanovena na 15. 7. 2008, do 30. 9.
2008 bude probíhat jejich hodnocení, do listopadu 2008 budou podávány kompletní návrhy pro druhé kolo, ty budou hodnoceny v prosinci 2008. Na zaãátku roku 2009 se pak oãekává podepsání prvních
smluv a zahájení projektÛ.
Pravidla pro financování projektÛ IMI
Pro projekty financované v rámci IMI platí dále popsaná pravidla úãasti. Úãastníkem projektu IMI mÛÏe b˘t kter˘koliv právnick˘ subjekt pracující v oborech relevantních pro IMI z ãlenského státu EU, pﬁípadnû
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Aktivity zamûﬁené na v˘zkum jsou v projektech propláceny do v˘‰e
75 % uznateln˘ch pﬁím˘ch nákladÛ, ostatní management a ‰kolení
do v˘‰e 100 % pﬁím˘ch uznateln˘ch nákladÛ. Pokud jde o nepﬁímé
náklady, pro ty byla stanovena pevná sazba max. 20 % z pﬁím˘ch
uznateln˘ch nákladÛ (bez subdodávek). Náklady spojené s projektem vykazují v‰ichni úãastníci projektu vãetnû tûch, kteﬁí jsou
nezpÛsobilí pro financování; ãlenové EFPIA takto dokládají v˘‰i
svého in-kind vkladu. Více informací k JTI a JU IMI je k dispozici na
www.imi.europa.eu.
Zabudované systémy (ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC)
Následující text se bude t˘kat dvou iniciativ uveden˘ch v mezititulku,
protoÏe jejich sloÏení, pravidla a v˘zvy jsou témûﬁ stejné a úzce spolu
souvisejí. Obû dvû iniciativy pﬁedstavují dlouhodobé strategické partnerství prÛmyslu (s velkou úãastí MSP), ES i ãlensk˘ch státÛ v oblastech
zabudovan˘ch systémÛ (ARTEMIS) a nanoelektroniky (ENIAC). Vycházejí z ãinnosti evropsk˘ch technologick˘ch platforem a jejich strategick˘ch v˘zkumn˘ch agend. Obû iniciativy formálnû vznikly na zaãátku
února 2008 a v kvûtnu 2008 uveﬁejnily své první v˘zvy pro podávání
návrhÛ projektÛ.
Spoleãné podniky (JU), jejich sloÏení a rozpoãet
Stejnû jako u ostatních iniciativ i v pﬁípadû ARTEMIS a ENIAC vznikly
spoleãné podniky. Jejich ãleny jsou prÛmyslová uskupení (ARTEMISIA
a AENEAS), ES reprezentované EK a nûkteré ãlenské a asociované zemû
(to je v˘jimka v porovnání s ostatními iniciativami; pro ARTEMIS je
tûchto ãlensk˘ch zemí 20, pro ENIAC 17). Pﬁítomnost ãlensk˘ch zemí
v JU zaji‰Èuje urãitou míru spolufinancování projektÛ obou iniciativ (viz
níÏe). Pro ãeské potenciální zájemce o úãast ve v˘zvách je dÛleÏité, Ïe
âeská republika je ãlenem obou iniciativ.
Rozpoãet JU se pohybuje v pﬁípadû ARTEMIS okolo 2,5 mld. ? a v pﬁípadû ENIAC okolo 3 mld. ? pro období 2007 – 2013. Operaãní náklady JU
v obou pﬁípadech nesmí pﬁesáhnout 30 mil. ?, pﬁípadnû 1 % celkov˘ch
nákladÛ na VaV, pﬁíspûvek EK nebude vy‰‰í neÏ 10 mil. ? a ãlenské státy
pﬁispûjí na tyto náklady ve formû in-kind vkladÛ. Náklady na VaV v projektech budou pokryty ES pro ARTEMIS do v˘‰e 410 mil. ?, pro ENIAC
do v˘‰e 440 mil. ?, ãlenské státy pﬁispûjí více jak 1,8násobkem pﬁíspûvku ES, úãastníci projektÛ budou pﬁispívat ve formû in-kind vkladÛ.
První v˘zvy otevﬁeny
První v˘zvy pro podávání návrhÛ projektÛ byly v obou pﬁípadech uveﬁejnûny 8. 5. 2008. Pro ARTEMIS je rozpoãet v˘zvy odhadován na 64 mil. ?
pﬁíspûvku od ãlensk˘ch státÛ, 35 mil. ? od JU a 99 mil. ? od úãastníkÛ
projektÛ ve formû in-kind, pro ENIAC 58 mil. ? od státÛ, 32 mil. ? od JU,
90 mil. ? od úãastníkÛ projektÛ opût ve formû in-kind. U v‰ech projektÛ
bude platit podmínka, Ïe finanãní pﬁíspûvek JU bude max. 16,7 % uznateln˘ch nákladÛ.

Témata v˘zev vypsan˘ch v ARTEMIS pro rok 2008 se t˘kají bezpeãnosti zabudovan˘ch systémÛ, zdravotního managementu, zabudovan˘ch
systémÛ pro udrÏiteln˘ mûstsk˘ Ïivot ãi poãítaãového prostﬁedí pro
zabudované systémy, celkem se jedná o 8 podprogramÛ. Projekty
ENIAC se budou t˘kat nanoelektroniky ve prospûch dopravy, bezpeãnosti, energetiky ãi Ïivotního prostﬁedí; pro rok 2008 jde o 5 priorit.
Vypsaná témata vycházejí z roãního pracovního programu, kter˘ je
souãástí nûkolikaroãního strategického plánu. Uzávûrka pro podávání
návrhÛ projektÛ je naplánována na 3. 9. 2008. Hodnocení by mûla probíhat do ﬁíjna, v listopadu by mûlo b˘t zahájeno vyjednávání o projektech s uzavﬁením grantov˘ch smluv na konci roku. Projekty by tedy
mohly b˘t zahájeny na zaãátku roku 2009.

- asociovaní partneﬁi - ti byli na zaãátku identifikováni, spolupodíleli se na tvorbû pracovního programu a zavázali se pﬁispût ve formû
in-kind vkladÛ do spoleãného rozpoãtu;
- úãastníci – jde pouze o omezenou úãast délkou i rozsahem závazku. Tito partneﬁi budou vyhledávání prostﬁednictvím vyhla‰ovan˘ch v˘zev k úãasti v projektech;
- subdodavatelé - úãastní se prostﬁednictvím vyhla‰ovan˘ch v˘zev
na tendry.
Podrobné informace k této JTI i jejímu spoleãnému podniku jsou k dispozici na www.cleansky.eu.

Podmínky úãasti v projektech a jejich financování
Konsorcia úãastníkÛ projektÛ musí b˘t sloÏena min. ze 3 nezávisl˘ch
právních subjektÛ pocházejících min. ze tﬁi ãlensk˘ch zemí ENIAC
a ARTEMIS, nárok na financování ze strany JU pak budou mít jak subjekty z ãlensk˘ch zemí ARTEMIS / ENIAC (na základû uzavﬁení národní
grantové dohody), tak i subjekty ze ãlensk˘ch zemí EU a zemí asociovan˘ch k 7. RP (ty ale nezískají Ïádné národní pﬁíspûvky).

Tato JTI je nejmlad‰í z doposud existujících JTI, její spoleãn˘ podnik
vznikl 30. 5. 2008. Iniciativa je partnerstvím veﬁejného a soukromého sektoru podporující v˘zkum, technologick˘ rozvoj a demonstrace. Jejím hlavním cílem je urychlit v˘voj technologií palivov˘ch
ãlánkÛ a vodíku a umoÏnit jejich komercionalizaci mezi lety 2010 –
2020. Rozpoãet iniciativy je 940 mil. ? (470 mil. ? od ES, zb˘vajících 470 mil. ? od prÛmyslu). Zakládajícími ãleny jsou prÛmyslové
uskupení (New Energy World Industry Grouping, NEW-IG) a ES,
v˘zkumné uskupení, které jiÏ bylo vytvoﬁeno, se stane ãlenem v nejbliÏ‰í dobû.

JelikoÏ v pﬁípadû tûchto iniciativ existuje moÏnost financování projektÛ z národních zdrojÛ, existují specifické podmínky pro ty, kteﬁí nárok
na národní financování mají (subjekty ze ãlensk˘ch zemí ARTEMIS /
ENIAC; národní financování, jeho v˘‰e, typy uznateln˘ch nákladÛ
apod. se ﬁídí pravidly národní instituce poskytující financování, na pﬁíspûvek JU se uplatÀuje horní limit 16,7 % uznateln˘ch nákladÛ definovan˘ch národními pravidly) a pro ty, kteﬁí nárok nemají (ti získají pouze
pﬁíspûvek od JU, tj. 16,7 % uznateln˘ch nákladÛ definovan˘ch JU, zb˘vající náklady na úãast v projektu si hradí ze sv˘ch zdrojÛ).
Podrobnûj‰í informace o uveﬁejnûn˘ch v˘zvách i dal‰ích detailech
t˘kající se JTI jsou dostupné na www.artemis.eu a www.eniac.eu.
Čisté nebe – aeronautika (Clean Sky)
Cílem JTI Clean Sky je zkonsolidovat evropsk˘ prÛmysl kolem projektu
celoevropského zájmu. V˘sledkem ãinnosti iniciativy by mûly b˘t zcela
funkãní letecké demonstrátory (viz ECHO 4/2007, str. 12 – 14). Tato iniciativa spoleãnû se spoleãn˘m podnikem (JU), podobnû jako IMI, oficiálnû
vznikla na zaãátku února 2008. Plnû funkãní se stane po vytvoﬁení v‰ech
interních procedur a jmenování svého v˘konného ﬁeditele.
V˘zva k pﬁedkládání návrhÛ projektÛ se v pﬁípadû této JTI teprve pﬁipravuje (stejnû jako ty nadcházející bude vycházet z Roãního implementaãního plánu JTI), zveﬁejnûna by mûla b˘t aÏ na pﬁelomu let 2008/2009. JiÏ teì
je ale jasné, Ïe Clean Sky urãuje odli‰ná pravidla pro ãlenství a pro úãast
v budoucích projektech.
âlenství v JU lze rozdûlit do následujících kategorií:
- sedmileté ãlenství s povinn˘m závazkem a pﬁíspûvkem do spoleãného
rozpoãtu JU - tûmito ãleny jsou ES reprezentované EK, tzv. IDT lídﬁi
(vedoucí jednotliv˘ch technologick˘ch oblastí, do kter˘ch je JTI rozdûlena) – napﬁ. Airbus, SAAB, EADS;

JTI pro palivové články a vodík

První v˘zva pro podávání návrhÛ projektÛ by mûla b˘t uveﬁejnûna
v záﬁí 2008 s rozpoãtem 28,1 mil. ?. Pravidla pro úãast v projektech by
mûla b˘t následující. Konsorcium by mûlo b˘t sloÏené nejménû ze tﬁí
na sobû nezávisl˘ch subjektÛ z rÛzn˘ch ãlensk˘ch ãi asociovan˘ch
zemí, pﬁiãemÏ alespoÀ jeden z nich by mûl pocházet z prÛmyslového
nebo v˘zkumného uskupení. Tento subjekt by také mûl b˘t koordinátorem projektu. Pravidlem bude, Ïe úãastníci ze tﬁetích zemí nebudou
zpÛsobilí pro financování, i kdyÏ se do projektÛ budou moci zapojit.
Iniciativa by mûla bûhem léta schválit svÛj roãní implementaãní plán
pro rok 2008 a víceleté plány pro roky následující.
Dal‰í informace o aktuální situaci v této JTI jsou dostupné na jejich
webov˘ch stránkách www.hfpeurope.org/hfp/jti a na stránkách
NEW-IG www.fchindustry-jti.eu.
Závěr
Aãkoliv nûkteré charakteristiky JTI jsou spoleãné (zakládající ãlenové
jsou ES, prÛmyslové uskupení, ãlenské státy pro ARTEMIS a ENIAC,
jejich v˘zvy jsou otevﬁeny v‰em, délka trvání je pﬁedpokládaná na
10 let), rozhodnû pro nû neplatí pﬁístup „one size fit all“ – struktura
vyhla‰ovan˘ch v˘zev pro podávání návrhÛ projektÛ se li‰í, stejnû jako
zpÛsob jejich hodnocení, jejich financování, oprávnûní a povinnosti
ãlenÛ apod. Nyní jsme teprve na zaãátku jejich existence, proto je
pravdûpodobné, Ïe ﬁada vûcí po prvních zku‰enostech dozná zmûn,
o nichÏ budeme na stránkách ãasopisu ECHO samozﬁejmû nadále
informovat.
LENKA HAVLÍâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, HAVLICKOVA@TC.CZ

Přehled vybraných akcí v oboru pozemní dopravy
Ve dnech 10. - 12. 9. 2008 se bude konat v Karlov˘ch Varech 11. mezinárodní konference „Doprava a technologie k udrÏitelnému rozvoji“. Informace budou publikovány na www.tc.cz
Ve dnech 11. - 12. 9. 2008 se bude konat ve ·t˘rském Hradci 20. mezinárodní konference AVL „Engine and Environment“. Informace lze nalézt
na www.avl.com, vloÏné ãiní 980 ?.
Ve dnech 23. - 26. 9. 2008 se bude konat v Berlínû mezinárodní veletrh Innotrans. Informace lze nalézt na www.innotrans.de
MARTIN ·KARKA,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SKARKA@TC.CZ
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Výsledky druhého stupně výzvy Výzkum pro asociace
První v˘zva 7. RP (FP7-SME-2007-2) k pﬁedkládání návrhÛ projektÛ
V˘zkum pro asociace MSP byla publikována 22. 12. 2006. Uzávûrka prvního stupnû byla 1. 7. 2007, v˘sledky hodnocení prvního stupnû byly publikovány v Echu 1/2008. Uzávûrka druhého stupnû byla
28. 11. 2007, její v˘sledky pﬁiná‰íme nyní.
V tabulce 1 je porovnání statistick˘ch údajÛ z této a pﬁedchozí
v˘zvy, jeÏ byla poslední v˘zvou 6. RP. Z tabulky je patrné, Ïe zájem
o souãasnou v˘zvu byl podstatnû men‰í neÏ u pﬁedchozí v˘zvy. Ze
167 návrhÛ (zámûrÛ) pﬁedloÏen˘ch do prvního stupnû hodnocení
jich 85 postoupilo do druhého kola. Z nich bylo pﬁipraveno 83 kom-

koordinátory ze ·panûlska a Velké Británie, dále po tﬁech projektech
bude koordinováno z Belgie a Norska. Z nov˘ch ãlensk˘ch zemí
bude jeden projekt veden koordinátorem z Maìarska a jeden koordinátorem z Estonska.
Oborové zamûﬁení projektÛ vybran˘ch pro financování je uvedeno
v tabulce 3. Nejvíce projektÛ – sedm, je zamûﬁeno na problematiku
Tabulka 3 – Poãty projektÛ vybran˘ch pro financování podle oborÛ

Oborové zamûﬁení

Tabulka 1- Porovnání aktuální a pﬁedchozí v˘zvy

Poãet projektÛ
vybran˘ch pro
financování

Poãet projektÛ
s ãeskou
úãastí

FP6-2004SME-COLL

FP7-SME2007-2

Management, informaãní technologie
a elektrotechnika

7

Rozpoãet v˘zvy (mil. ?)

65

58

Potravináﬁství, zemûdûlství a rybáﬁství

6

Návrhy pﬁedloÏené do 1. stupnû

270

167

Îivotní prostﬁedí

6

5

12

PrÛmyslové procesy

4

1

155

Materiály

3

1

Celkem

26

5

Návrhy s formálními chybami
Hodnocené návrhy
Návrhy vybrané pro postup do
2. stupnû
Návrhy pﬁedloÏené do 2. stupnû

265
111 (41,8 %)

85 (54,8 %)

109

83

Návrhy splÀující hodnotící kritéria

52 (47,7 %)

58 (69,9 %)

Projekty vybrané pro financování

35 (32,1 %)

26 (31,3 %)

pletních návrhÛ pro druhé kolo hodnocení. Hodnotící kritéria splnilo 58 návrhÛ, 26 z nich bylo vybráno pro financování a ãtyﬁi na
rezervní seznam. K tomu, aby byl návrh zaﬁazen na seznam vybran˘ch projektÛ nebo na rezervní seznam, bylo nutno docílit minimálního hodnocení 12 bodÛ z 15 moÏn˘ch.
V tabulce 2 jsou uvedeny poãty úspû‰n˘ch projektÛ rozdûlen˘ch
podle zemû koordinátora. Nejvíce projektÛ, po pûti, bude vedeno

managementu, informaãních a komunikaãních technologií, elektrotechniky a elektroniky. Po ‰esti projektech bylo vybráno z oborÛ Ïivotního prostﬁedí a potravináﬁství, zemûdûlství a rybáﬁství. V poslednû
jmenovaném odvûtví se âeská republika bude podílet na ﬁe‰ení nejvût‰ího poãtu projektÛ – tﬁech.
Celkov˘ poãet ﬁe‰itelÛ v návrzích pﬁedloÏen˘ch do druhého kola ãinil
1158, celkov˘ poãet ﬁe‰itelÛ v projektech vybran˘ch pro financování
pak 353. V 9 návrzích figurovalo 13 ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ, v pûti projektech
jich zÛstalo 9. Skladba ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ podle jejich pozice v projektu
je uvedena v tabulce 4.
Tabulka 4 – Poãty a ãlenûní ãesk˘ch ﬁe‰itelsk˘ch t˘mÛ

V pﬁedloÏen˘ch
návrzích

V projektech
vybran˘ch
pro financování

Svazy

5

3

V˘zkumné organizace

1

1

Jiné podniky a koneãní uÏivatelé

7

5

13 / 10

9/6

Tabulka 2 – Poãty projektÛ vybran˘ch pro financování

Zemû koordinátora

·panûlsko

Poãet projektÛ
vybran˘ch
pro financování

3

Poãet projektÛ
s ãeskou
úãastí

5

Velká Británie

5

1

Norsko

3

1

Belgie

3

Nûmecko

2

1

Itálie

2

1

¤ecko

1

Maìarsko

1

Nizozemsko

1

·v˘carsko

1

Estonsko

1

Celkem / ﬁe‰itelé splÀující kritéria MSP

âeská republika se zapojuje do ﬁe‰ení projektÛ v pozici ﬁadového ﬁe‰itele. Je ‰koda, Ïe se ãeské subjekty nepokusily do této v˘zvy pﬁedloÏit
Ïádn˘ vlastní návrh projektu. Mal˘ zájem univerzit a v˘zkumn˘ch pracovi‰È je pﬁekvapiv˘, neboÈ tito ﬁe‰itelé mají ze 100 % uhrazeny projektové
náklady, a to vãetnû zisku. Dﬁíve avizovan˘ termín vyhlá‰ení pﬁí‰tí v˘zvy
projektÛ V˘zkum pro asociace MSP i uzávûrky bude posunut. Podle
posledního návrhu pracovního programu se pﬁedpokládá publikování
v˘zvy v ãervenci 2008 s uzávûrkou 1. stupnû v prosinci 2008. Uzávûrka
2. stupnû je plánována na kvûten 2009. Rozpoãet v˘zvy bude 58 mil. ?.

·védsko

1

1

MARTIN ·KARKA,

Celkem

26

5

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

10

SKARKA@TC.CZ

Evropská technologická platforma pro fotovoltaiku
Pod zá‰titou slovinského pﬁedsednictví se na zaãátku ãervna 2008 uskuteãnilo v Lublani roãní generální shromáÏdûní Evropské technologické platformy pro fotovoltaiku (EUPVTP). Tato platforma byla zaloÏena v ãervenci
2005 po pﬁijetí dokumentu vize platformy do roku 2030, stanovujícího
dlouhodobé cíle sektoru. Strategická v˘zkumná agenda platformy byla
publikována v loÀském roce za obecného souhlasu reprezentantÛ sektoru.
Za pﬁítomnosti evropského komisaﬁe pro vûdu a v˘zkum Janeze Potoãnika pﬁedstavila platforma na svém roãním shromáÏdûní svá doporuãení
k cílÛm Solární evropské iniciativy (Solar Europe Initiative), která je souãástí Evropského plánu pro strategické energetické technologie (European
Strategic Energy Technology Plan, SET plán). SET plán byl poprvé prezentován v listopadu 2007 Evropskou komisí a zdÛraznil nedostatek zdrojÛ
a koordinace v evropském v˘zkumu zamûﬁeném na energetiku. Mezi
jin˘mi doporuãeními navrhl SET plán vytvoﬁit nûkolik evropsk˘ch prÛmyslov˘ch iniciativ (European Industrial Initiatives, EII), vãetnû jedné zamûﬁené na solární energii. Tyto EII by mûly b˘t taÏeny prÛmyslem, podporovat v˘zkum a inovace a urychlovat rozvoj energetick˘ch technologií.
EUPVTP na svém zasedání jasnû formulovala své vlastní cíle vedoucí
k naplnûní obecn˘ch cílÛ SET plánu pro rok 2020:
- solární fotovoltaická elektﬁina by mûla do roku 2020 pokr˘t 3 %
poptávky po elektﬁinû;
- mûla by dosáhnout síÈové rovnováhy po Evropû do roku 2020;
- mûla by b˘t zaji‰tûna vedoucí pozice evropského prÛmyslu v tomto
sektoru.

Aby bylo moÏné splnit tyto cíle, EUPVTP navrhla následující kroky,
které by mûly b˘t v následujícím období uskuteãnûny:
- pﬁipravit prÛmysl na zv˘‰ení produkce solární energie zrychlením
procesu technologického transferu „z laboratoﬁí ke komerãním produktÛm“;
- vytvoﬁit a rozvinout trÏní podmínky tak, aby bylo moÏné zv˘‰enou
produkci integrovat do sítû;
- poskytnout sektoru dostateãné lidské zdroje, které budou dostateãnû
kvalifikované (posílit vzdûlávání a praxi);
- rozvinout komunikaci a zv˘‰it povûdomí o solární fotovoltaické
elektﬁinû.
Komisaﬁ Potoãnik na závûr shromáÏdûní oznaãil sektor fotovoltaiky za
budoucnost Evropy, která je „jasná a sluneãná“, a zdÛraznil, Ïe je tﬁeba
více investovat do znalostí, které pomohou urychlit v˘voj nízkouhlíkov˘ch technologií. EUPVTP bude nyní spoleãnû s prÛmyslem (reprezentovan˘m prÛmyslovou asociací) dále propracovávat aktivit a struktury
Solární evropské iniciativy.
(Pﬁevzato z tiskové zprávy EUPVTP, více informací o platformû na
http://www.eupvplatform.org/)
LENKA HAVLÍâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
HAVLICKOVA@TC.CZ

Evropský úřad pro chemické látky při JRC - 15 let činnosti
Evropsk˘ úﬁad pro chemické látky (ECB), kter˘ pÛsobí pﬁi Spoleãném
v˘zkumném centru Evropské komise, zavr‰il 15 let ãinnosti v monitorování nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek a pﬁedává své zku‰enosti novû zﬁízené Evropské agentuﬁe pro chemické látky (ECHA) sídlící v Helsinkách.
ECB byl zaloÏen v roce 1993 s cílem provádût v˘zkum a technickou ãinnost potﬁebnou pro zavedení evropské legislativy související s chemick˘mi látkami. V prÛbûhu patnácti let hrál ECB v˘znamnou úlohu pﬁi zji‰Èování nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek a zaji‰tûní vysoké úrovnû ochrany
pracovníkÛ, spotﬁebitelÛ a Ïivotního prostﬁedí. ECB v˘znamnû pﬁispûl
k vytvoﬁení nového naﬁízení, které pod zkratkou REACH (Registrace,
hodnocení a autorizace chemick˘ch látek) ve‰lo v platnost 1. 6. 2007.
Smûrnice REACH pﬁispûla ke konsolidaci legislativy pro oblast chemick˘ch látek a produktÛ, která byla do té doby tvoﬁena více jak 40 legislativními dokumenty. Cílem REACH je pﬁispût ke zlep‰ení zdraví populace
a ochranû Ïivotního prostﬁedí pﬁi souãasném zachování konkurenceschopnosti chemického prÛmyslu. ECB oficiálnû pﬁedala své kompetence nové agentuﬁe ECHA k 1. 6. 2008.

ECB je evropsk˘m koordinaãním centrem pro hodnocení chemick˘ch
rizik, poskytuje vûdeckou a technickou podporu Evropské komisi pﬁi
plánování, zavádûní a monitorování evropské legislativy t˘kající se
nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek. ECB pﬁispívá k v˘voji a standardizaci
testovacích metod a koordinuje oficiální klasifikaci a znaãení nebezpeãn˘ch materiálÛ. Dal‰ími aktivitami ECB jsou napﬁ. notifikaãní procedury pro nové látky, hodnocení rizik a v˘mûna informací o dovozu a v˘vozu nebezpeãn˘ch materiálÛ.
ECB je také úãastníkem ﬁady v˘zkumn˘ch projektÛ, zacílen˘ch napﬁ. na
nové metody posuzování rizik a nové strategie testování, v˘voj a zavedení
testovacích postupÛ zaloÏen˘ch na metodologiích (Q)SAR v EU a OECD.
ECB je partnerem relevantních agentur ve ãlensk˘ch státech, spolupracuje
s chemick˘m prÛmyslem, nevládními a v˘zkumn˘mi organizacemi.
Dal‰í informace: http://ecb.jrc.ec.europa.eu
NAëA KONÍâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KONICKOVA@TC.CZ

Systém na podporu přípravy projektů v roce 2008
Technologické centrum AV âR je i roce 2008 povûﬁeno Ministerstvem
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy administrací „Systému na podporu
pﬁípravy projektÛ“, v jehoÏ rámci je moÏné získat finanãní podporu
pro ãeské t˘my, které se podílejí na pﬁípravû vybran˘ch typÛ projektÛ
ve specifick˘ch programech 7. RP Spolupráce, My‰lenky a Kapacity.
Podmínky pro udûlení pﬁíspûvku, seznam pﬁíslu‰n˘ch v˘zev a formuláﬁ Ïádosti jsou uvedeny na adrese www.tc.cz/grant. Nezbytn˘m pﬁedpokladem je doloÏit, Ïe návrh projektu byl formálnû správn˘ (tj. vyho-

vûl podmínkám formální kontroly, kterou provádí Evropská komise,
pﬁíp. ERC, a vstoupil do procesu hodnocení). K tomuto úãelu postaãí
potvrzení ãi prohlá‰ení koordinátora, pﬁíp. hlavního ﬁe‰itele projektu
ERC.
Îádosti o udûlení pﬁíspûvku doplnûné v‰emi náleÏitostmi musí b˘t
do Technologického centra AV âR doruãeny písemnû nejpozdûji do
31. ﬁíjna 2008. Pﬁípadné dal‰í informace poskytne Eva Svobodová,
tel.: 234006100, e-mail: svobodova@tc.cz
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HEALTH - NCP-NET - nový projekt v prioritě Zdraví 7. RP
HEALTH - NCP-NET je tﬁílet˘ projekt 7. rámcového programu (7. RP)
z první v˘zvy priority Zdraví, financovan˘ Evropskou komisí, kter˘
nastartoval 1. 5. 2008. Jeho tûÏi‰tû leÏí ve spolupráci národních kontaktních pracovníkÛ (National Contact Points, NCPs), jehoÏ cílem je
aktivnûj‰í úãast, vût‰í zapojení a vût‰í úspû‰nost jednotliv˘ch národních
t˘mÛ v projektech 7. RP, priority Zdraví. Jedná se o zapojení pracovi‰È
akademické sféry, vûdeckov˘zkumn˘ch pracovi‰È, mal˘ch a stﬁedních
podnikÛ a ostatních subjektÛ pÛsobících v oblasti zdraví.
V rámci projektu se mají prohloubit snahy o vytvoﬁení sítû vzájemnû
úzce spolupracujících národních expertÛ a vytvoﬁení dal‰ích nástrojÛ,
které povedou ke zlep‰ení informovanosti nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni, vytvoﬁení databáze pro vyhledávání vhodn˘ch partnerÛ do projektÛ podle aktuálních v˘zev. Pﬁíprava tohoto nástroje bude
vycházet ze zku‰eností z databáze projektu SMEs go Health. Zv˘‰ená
pozornost bude vûnována zapojení mal˘ch a stﬁedních podnikÛ (SMEs).

cemi a podniky, firmami a spoleãnostmi pÛsobícími v oblasti zdraví.
V pﬁedem pﬁipraven˘ch bilaterálních setkáních mají a budou mít úãastníci moÏnost projednat pﬁípadnou budoucí spolupráci. Základem pro
tato setkání bude on-line katalog, kde kaÏd˘ úãastník pﬁedloÏí svÛj pracovní, resp. v˘zkumn˘ profil a definuje oblast sv˘ch zájmÛ pro spolupráci. Partnerské dny tak umoÏní podporu vzniku spolupráce v evropsk˘ch projektech 7. RP v oblasti Zdraví.
V souãasné dobû byly organizovány dva partnerské dny, 17. 6. 2008
na pÛdû Jagiellonian University v Krakovû (Polsko), v˘sledky viz
http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php?w=a a 20. 6. 2008 v Lond˘nû
v King’s Building (http://www.kcl.ac.uk/ a http://www.kcl.ac.uk/
about/campuses/strand.html).
Obou akcí se zúãastnilo více neÏ 40 subjektÛ z akademické i prÛmyslové sféry a SMEs, pﬁeváÏnû ze sousedních státÛ, a úãastníky byly partnerské dny hodnoceny velmi pﬁíznivû.

Dal‰í v˘znamnou aktivitou projektu je organizace partnersk˘ch dnÛ
„partnering days“. Cílem partnersk˘ch dnÛ je umoÏnit pracovní setkání a poskytnout moÏnost navázání kontaktÛ mezi v˘zkumn˘mi institu-

JUDITA KINKOROVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
KINKOROVA@TC.CZ

Virtuální partnerská burza priority
Zdraví v rámci projektu SMEs go Health
SMEs go Health je tﬁílet˘ projekt spolufinancovan˘ Evropskou komisí. Je zamûﬁen na vût‰í zapojení mal˘ch a stﬁedních podnikÛ (Small
and medium sized enterprises – SMEs) pÛsobících v oblasti zdraví do
vûdecko-v˘zkumn˘ch projektÛ 7. RP v prioritû Zdraví.
V˘znamnûj‰í zapojení SMEs do rámcov˘ch programÛ je dlouhodobû
diskutovan˘ problém, kter˘ je v rámci priority Zdraví ﬁe‰en samostatn˘m projektem SMEs go Health. Tento projekt je zaloÏen na spolupráci národních kontaktních pracovníkÛ, expertÛ ze 30 státÛ (nejen
z ãlensk˘ch zemí EU), a nabízí mal˘m a stﬁedním podnikÛm (SMEs),
univerzitám a v˘zkumn˘m organizacím individuální pomoc a konzultace, informace, ‰kolení a instruktáÏe k 7. RP a pomoc pﬁi hledání vhodn˘ch partnerÛ pro evropské projekty zaloÏené na mezinárodní spolupráci v oblasti zdraví.
V rámci projektu SMEs go Health byla vytvoﬁena databáze vûdeckov˘zkumn˘ch profilÛ akademick˘ch pracovi‰È (vysok˘ch ‰kol, vûdeck˘ch a v˘zkumn˘ch institucí, ústavÛ, specializovan˘ch pracovi‰È
a laboratoﬁí) a mal˘ch a stﬁedních podnikÛ zasahujících sv˘m pÛsobením do oblasti zdraví. Tato databáze v souãasné dobû obsahuje
více neÏ 1 600 profilÛ evropsk˘ch potenciálních partnerÛ, které jsou
prÛbûÏnû aktualizovány a doplÀovány. Databáze je jednodu‰e pﬁístupná jak národním expertÛm, tak i v‰em ãlenÛm této databáze,
kteﬁí se pﬁihlásí nebo uvedou své profily. Profily obsahují základní
informace o vûdecko-v˘zkumné a jiné ãinnosti, vybavení a nabízen˘ch moÏnostech (tzv. „partner profile form“). V pﬁípadû zájmu
o pﬁípravu projektu je v databázi analogick˘ nástroj, tzv. „partner
search form“, kde je popsána poptávka na základû tématu ve v˘zvû,
specifického pracovi‰tû, strategicky v˘hodného geografického partnera apod. VÏdy pﬁed otevﬁením nové v˘zvy jsou organizovány „brokerage events“, partnerské dny, a to buì organizací schÛzek, nebo ve
virtuální podobû, kdy jsou národním expertem podle poptávky klientÛ hledány na základû tématu v˘zvy, klíãov˘ch slov, pﬁípadnû jejich
kombinace vhodní partneﬁi. KaÏdému „profilu“ je zaslána nabídka
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potenciálních partnerÛ ke spolupráci nebo pﬁipojení ke konkrétnímu
projektu.
Vzhledem k oãekávané 3. v˘zvû v záﬁí 2008 se „virtuální brokerage
event“ konal v t˘dnu od 9. 6. do 13. 6. 2008. V rámci této akce byly
pro 39 ãesk˘ch subjektÛ (V· pracovi‰È, akademick˘ch pracovi‰È,
SMEs a jin˘ch), pﬁipraveny seznamy a profily maximálnû 20 zahraniãních partnerÛ. V nûkter˘ch pﬁípadech bylo v databázi k dispozici
jen nûkolik pracovi‰È splÀujících zadané poÏadavky, v jin˘ch nabídka databáze obsahovala i více neÏ 70 profilÛ. ProtoÏe maximální
poãet nabízen˘ch profilÛ byl stanoven na 20, bylo nutno postupovat
individuálnû a vybrat ideálních 20 moÏn˘ch partnerÛ. Tyto seznamy
- profily byly s komentáﬁem zaslány jak ãeskému poptávajícímu partnerovi, tak v kopii do koordinujícího centra projektu SMEs go
Health. Témûﬁ v‰echny obeslané ãeské subjekty reagovaly na zaslané v˘sledky hledání buì potvrzením pﬁíjmu, nebo doplÀujícími otázkami ãi doprovodn˘mi komentáﬁi.
„Virtual brokerage event“ je v 7. RP v poﬁadí jiÏ druhou akcí organizovanou v rámci projektu SMEs go Health a na základû zku‰eností
z prvního byly zvoleny jednodu‰‰í postupy. Podle v˘sledkÛ a reakcí ãesk˘ch partnerÛ se jedná o krok správn˘m smûrem a informace
o partnerech v EU zajímajících se o urãitou problematiku byly jednoznaãnû hodnocené jako v˘znamné, v˘hodné a uÏiteãné. V prÛbûhu t˘dne bylo na základû pﬁedcházející informaãní kampanû
doplnûno 5 nov˘ch profilÛ: 3 SMEs a dvû akademická pracovi‰tû.
Více informací o projektu lze nalézt na www.smesgohealth.org

JUDITA KINKOROVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
KINKOROVA@TC.CZ

Příležitosti v další výzvě 7. RP – priorita BIO
Evropská komise plánuje vyhlá‰ení dal‰í série v˘zev 7. RP v ãervenci
2008. V prioritû BIO se tentokrát oãekává vyhlá‰ení 76 témat ve
v‰ech tﬁech hlavních aktivitách pracovního programu. Svou formou
to budou zejména tzv. malé projekty spolupráce s maximálním pﬁíspûvkem EK 3 mil. ? a koordinaãní a podpÛrné akce, na které EK pﬁispûje ãástkou do 1 mil. ? (pokud nebude v pracovním programu uvedeno
jinak). Financováno bude také nûkolik velk˘ch projektÛ spolupráce
(pﬁíspûvek do 6 mil. ?). Oãekává se, Ïe na kaÏdé vyhlá‰ené téma bude
financován maximálnû jeden projekt. ¤ada témat je opût specificky
zamûﬁena na spolupráci se tﬁetími zemûmi. Tﬁetí zemû mohou b˘t
úãastníky projektu v kterémkoliv tématu, nicménû v 18 tématech ze
zmínûn˘ch 76 je jejich úãast povinná.

s rozvojem uplatnûní nanotechnologií vyvstává potﬁeba v˘voje analytick˘ch nástrojÛ umoÏÀujících charakterizovat nanoãástice v potravinách
a nápojích a pﬁispût tak k posouzení moÏn˘ch vlivÛ tûchto ãástic na ãlovûka nebo Ïivotní prostﬁedí. Zkoumány budou také vlivy kumulace
a kombinace reziduí pesticidÛ pﬁítomn˘ch v potravinách na zdraví spotﬁebitele. Nové pﬁíleÏitosti na trhu se otevírají pro zhodnocení vedlej‰ích produktÛ a odpadÛ z potravináﬁsk˘ch v˘rob – aÈ jiÏ pro dal‰í potravináﬁské
vyuÏití, ãi jako krmivo. Toto téma bude otevﬁeno pro spolupráci s Indií.
V ãásti pracovního programu zamûﬁené na biotechnologie a nepotravináﬁské vyuÏití zemûdûlské produkce bude otevﬁena pﬁíleÏitost k v˘zkumu sekundárních metabolitÛ rostlin, z nichÏ nûkteré mají dÛleÏité farmakologické úãinky nebo mohou b˘t jinak prÛmyslovû vyuÏity.

V ãásti pracovního programu, která se t˘ká biologick˘ch zdrojÛ zemûdûlské, lesnické
Ve spolupráci se tﬁetími zemûmi budou rozvía rybáﬁské produkce se v aktuálnû pﬁipravovajeny metody a strategie pûstování dávivce ãerné v˘zvû témata dotknou napﬁ. nov˘ch perného (Jatropha curcas), kter˘ má potenciál pro
spektiv a vyuÏití biodiverzity v systémech
‰iroké uplatnûní v produkci biopaliv, biomatechovu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, roz‰íﬁení poznatriálÛ a farmaceutik. Samostatn˘m tématem
kÛ genomiky pro zlep‰ení produkce mal˘ch
bude i problematika tolerance rostlin vÛãi abipﬁeÏv˘kavcÛ, multifunkãního vyuÏití luskovin
otickému stresu, jejíÏ zvládnutí je dÛleÏité pro
nejen pro tradiãní úãely, ale také jako zdroje
dal‰í ‰lechtûní a zlep‰ení plodin pro udrÏitelbiomasy pro produkci biopaliv i jiné prÛmyslonou produkci. Odhaduje se, Ïe zatím pouze
vé úãely. Mezi tématy se objeví problematika
u 10 % z existujících 400 tis. druhÛ vy‰‰ích
multifunkãního vyuÏití luk a pastvin, stále akturostlin je známo jejich chemické sloÏení. Proto
ální jsou otázky úspor závlahové vody, toleranbude podpoﬁen v˘zkum, kter˘ by se zamûﬁil
ce plodin vÛãi stresu z nedostatku vody a efekna rozmanitost látek produkovan˘ch rostlinativnûj‰í vyuÏití vody rostlinou. Nûkolik témat se
mi s vysok˘m potenciálem pro komerãní vyuzamûﬁuje také na lesnickou produkci, a to jak
Ïití. V˘zkum bude zamûﬁen také na moÏnosti
z hlediska ekonomického, tak i z pohledu kvaprÛmyslového uplatnûní moﬁské biomasy, aÈ
lity a vyuÏití dﬁevní hmoty. Nezanedbatelná je
jiÏ se jedná o moﬁské Ïivoãichy, rostliny a ﬁasy.
i snaha o nalezení postupÛ a ﬁe‰ení, které by
Podpoﬁeny budou prÛmyslové biotechnologie,
zmírnily dopady klimatick˘ch zmûn na lesní
napﬁ. zlep‰ení prÛmyslovû vyuÏiteln˘ch mikrohospodáﬁství. ¤ada vyhla‰ovan˘ch témat pﬁiorganismÛ a v bioinÏen˘rství.
spûje také k ﬁe‰ení aktuálních problémÛ
v oblasti rybáﬁství a akvakultury jak moﬁské, tak
Spoleãná v˘zva s tematickou prioritou Enersladkovodní. Není opominuta ani dÛleÏitá
gie otevﬁe témata dal‰ího rozvoje technolooblast zdraví zvíﬁat, kterou je nutné pojímat
gií pro produkci biopaliv a udrÏitelnou proNová energetická plodina, šťovík odrůdy
globálnû, a proto je zvlá‰tû zde akcentována Uteuša
dukci
a konverzi biomasy se zohlednûním
Foto B. Koč
spolupráce se tﬁetími zemûmi jak pﬁi v˘voji
moÏn˘ch negativních socio-ekonomick˘ch
diagnostick˘ch nástrojÛ ãi nov˘ch vakcín, tak i pﬁi vytváﬁení efektivních
dopadÛ. Environmentální biotechnologie se uplatní v tématu zamûﬁestrategií pro prevenci a kontrolu onemocnûní. Do tematické priority BIO
ném na bioremediaci polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ a pﬁi v˘voji ekoloje zahrnut také specifick˘ v˘zkum, kter˘ slouÏí podpoﬁe politik EU.
gick˘ch biotechnologick˘ch alternativ k prÛmyslov˘m procesÛm. Do
V aktuální v˘zvû budou zahrnuta napﬁ. témata pro lep‰í zacílení prograv˘zvy jsou zaﬁazena také témata, ve kter˘ch najdou uplatnûní nejnomÛ rozvoje venkova, v˘mûnu a sdílení dat v agrárním sektoru, ﬁe‰en bude
vûj‰í poznatky z oboru nanobiotechnologií – pﬁi studiu biomolekulári vliv globalizace a mezinárodního obchodu na zemûdûlství rozvojov˘ch
ních signálních procesÛ, v˘voji funkãních membrán a nové generace
zemí.
biosenzorÛ a bioãipÛ pro environmentální aplikace.
Druhou rozsáhlou oblastí pracovního programu jsou potraviny, zdraví
a kvalita Ïivota. V této ãásti je ﬁada témat mezioborov˘ch, v˘zkum bude
zamûﬁen napﬁíklad na behaviorální faktory ve vztahu k v˘Ïivov˘m preferencím nebo na prevenci vzniku obezity u dûtí, zkoumány budou neurosocio-psychologické souvislosti mezi stresem, v˘Ïivov˘mi zvyklostmi
a vznikem závislostí (vãetnû alkoholové). Pozornost bude vûnována také
roli a mechanismÛm fungování rostlinn˘ch bioaktivních látek a v˘voji
funkãních potravin a jejich sloÏek. Zájem prÛmyslu o zapojení do projektÛ se oãekává zvlá‰tû v tématech zamûﬁen˘ch na zlep‰ení potravináﬁsk˘ch
technologií – v aktuální v˘zvû to bude napﬁ. problematika chlazení a mrazení potravin. Opomenuta nebude ani kvalita a bezpeãnost potravin –

Dvû témata (organické zemûdûlství a zemûdûlsk˘ v˘zkum pro rozvoj)
budou vyhlá‰ena pro projekty typu ERANET v rámci v˘zvy ERANET
2009 (koordinace v˘zkumn˘ch programÛ na národní nebo regionální
úrovni). Vyhlá‰ení v˘zvy v tematické prioritû BIO se oãekává
24. 7. 2008, uzávûrka pak 15. 1. 2009. Plánovan˘ rozpoãet v˘zvy je
193 mil. ?.
Podrobnûj‰í informace jsou dostupné na: http://www.fp7.cz/zemedelstvipotraviny-a-biotechnologie-bio/
NAëA KONÍâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KONICKOVA@TC.CZ
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Nová výzva v tématu Regiony znalostí
UVE¤EJNùNÍ NOVÉ V¯ZVY 7. RP V TÉMATU REGIONY ZNALOSTÍ (FP7-REGIONS-2009-1 TRANSNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MEZI REGIONÁLNÍMI V¯ZKUMN¯MI KLASTRY - TRANSNATIONAL COOPERATION BETWEEN REGIONAL RESEARCH-DRIVEN CLUSTERS) S ROZPOâTEM
16,15 MIL. ? SE OâEKÁVÁ V ZÁ¤Í 2008. UZÁVùRKA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHÒ PROJEKTÒ JE PLÁNOVÁNA NA ZAâÁTEK ROKU 2009.
V˘zva bude zamûﬁena na podporu v˘zkumn˘ch klastrÛ (research – driven clusters) a spojuje obsahy pﬁedchozích v˘zev a dále je roz‰iﬁuje.
Obsah v˘zvy také následuje doporuãení CREST t˘kající se posilování
konkurenceschopnosti evropsk˘ch regionÛ a navazuje na iniciativu
Komise Lead Markets (viz Sdûlení Komise COM (2007) 860). Souãasnû
hovoﬁí o nutnosti provázání politiky VaV s politikou regionální a podpoﬁe VaV také ze Strukturálních fondÛ ãi programÛ CIP (Rámcov˘ program pro konkurenceschopnost a inovace), PRO-INNO Europe nebo
Europe INNOVA.
Cílem projektÛ, které budou do novû otevﬁené v˘zvy podávány, by
mûlo b˘t posilování nadnárodní spolupráce klastrÛ v oblastech spoleãného zájmu (viz níÏe uvedená témata), zlep‰ování vztahÛ mezi orgány
samosprávy, podniky a v˘zkumn˘mi organizacemi, vytváﬁení spoleãn˘ch akãních plánÛ vedoucích ke zvy‰ování ekonomické konkurenceschopnosti regionÛ ãi vzdûlávání regionÛ s ménû rozvinut˘m profilem
VaV. Oãekávan˘m dopadem by pak mûla b˘t integrace spoleãnû zamûﬁen˘ch klastrÛ napﬁíã Evropou vedoucí k posilování konkurenceschopnosti zúãastnûn˘ch regionÛ, vytváﬁení nov˘ch pracovních míst, nárÛstu poãtu patentÛ, efektivnûj‰ím investicím do VaV na regionální úrovni
a zahrnutí více regionÛ do iniciativy Regiony znalostí.
Projekty by mûly podporovat inovativní a horizontální pﬁístupy a rozvoj ekotechnologií, které budou zaloÏeny zejména na vûdách o Ïivotû,
biochemii ãi biotechnologiích. Tematicky by se návrhy projektÛ mûly
t˘kat sektoru „Posilování udrÏitelného vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ
a pﬁírodního a ãlovûkem vytvoﬁeného prostﬁedí“ a v rámci nûj následujících ãtyﬁ oblastí:
- management vodního hospodáﬁství (vliv klimatick˘ch zmûn, povodnû, zneãi‰Èování podzemních vod apod.);
- management lesního hospodáﬁství (prevence pÛdní eroze, lesní poÏáry, zachovávání biodiverzity apod.);
- management pÛdy a jejího obhospodaﬁení (nové zemûdûlské metody
umoÏÀující energetické a prÛmyslové vyuÏívání rostlin s ohledem na
udrÏitelné vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ apod.);
- management odpadového hospodáﬁství (zvy‰ování obnovy v˘robkÛ
vysoké hodnoty apod.).
Aktivity, které budou v rámci projektÛ podporovány jsou tyto:
- anal˘za a integrace v˘zkumn˘ch agend regionálních klastrÛ – detailní anal˘za klastrÛ, identifikace existujících regionálních politik VaV,
identifikace klíãov˘ch hráãÛ VaV, urãení siln˘ch a slab˘ch stránek
v oblasti vytváﬁení a transferu znalostí v daném regionu aj.;
- iniciativy ke zlep‰ení integrace: definice spoleãného akãního plánu,
kter˘ by mûl navrhnout strategii ekonomického rozvoje regionu pro-

stﬁednictvím v˘zkumn˘ch a technologick˘ch aktivit pro danou
oblast (mobilita v˘zkumníkÛ, zlep‰ování a sdílení v˘zkumn˘ch
infrastruktur, usnadÀování pﬁístupu k soukromému i veﬁejnému
financování VaV apod.), souãástí akãního plánu musí b˘t i vzdûlávání subjektÛ v nov˘ch klastrech v ménû rozvinut˘ch regionech
a ‰íﬁící aktivity (konference, publikace, internetové aktivity apod.);
- opatﬁení smûﬁující k implementaci spoleãného akãního plánu); samotná opatﬁení akãního plánu nebudou v rámci projektu financována, ale
kroky smûﬁující k nim ano, aÈ uÏ jde o v˘mûnu zamûstnancÛ, spoleãná ‰kolení ãi spoleãné náborové kampanû pro nové v˘zkumníky
apod.
V první fázi projektu by mûla b˘t provedena první a druhá aktivita, tj.
anal˘za v˘zkumn˘ch agend a definice spoleãného akãního plánu,
v druhé fázi projektu by pak mûly b˘t realizovány kroky smûﬁující
k provádûní definovaného plánu. Souãasnû by mûla b˘t dodrÏena rovnováha rozdûlení rozpoãtu mezi obû fáze projektu. Navrhovan˘ projekt by mûl trvat 36 mûsícÛ a pﬁíspûvek Spoleãenství na jeho aktivity by
se mûl pohybovat mezi 1 – 3 mil. ?.
Vzhledem k vysoké míﬁe nezpÛsobilosti projektÛ podávan˘ch v pﬁedchozích v˘zvách, a to pﬁedev‰ím kvÛli ‰patnému sloÏení konsorcia,
uvádíme na závûr definici „regional research-driven“ klastru. Jedná se
o seskupení, které musí b˘t sloÏeno z nejménû tﬁí typÛ subjektÛ:
- právnická osoba provádûjící v˘zkum na regionální úrovni (univerzita,
v˘zkumn˘ ústav, veﬁejná v˘zkumná instituce;
- obchodní spoleãnost (mal˘, stﬁední ãi velk˘ podnik;
- místní / regionální správní orgán (místní a regionální samospráva,
regionální rozvojová agentura).
Konsorcia, která budou podávat návrhy projektÛ do novû otevﬁené
v˘zvy, budou muset b˘t sloÏena minimálnû ze 3 klastrÛ ze 3 rozdíln˘ch evropsk˘ch zemí (dohromady tedy min. 9 subjektÛ). Koordinátorem projektu musí b˘t buì klastr, kter˘ je zaloÏen jako jeden právní
subjekt, nebo orgán místní / regionální samosprávy, kter˘ je souãástí
nûkterého z úãastnících se klastrÛ.
Podrobné informace o aktuální v˘zvû vãetnû jejího konkrétního znûní
uvede Pracovní program Regiony znalostí pro rok 2009, kter˘ bude
k dispozici na stránkách http://cordis.europa.eu/fp7/calls.
LENKA HAVLÍâKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,
HAVLICKOVA@TC.CZ

EK vystoupila s iniciativou na podporu trhu
Evropská komise vyhlásila v rámci inovaãní politiky iniciativu na podporu rychlého rozvoje tûch trÏních oblastí, ve kter˘ch má Evropa potenciál
stát se svûtov˘m lídrem a které je nutno podpoﬁit koordinovanou akcí
„Lead Markets Initiative for Europe“ (LMI). Akce je zamûﬁena na oblasti, ve
kter˘ch je moÏno usnadnit inovace vytvoﬁením vhodného právního
a regulaãního prostﬁedí, zavedením standardÛ, zlep‰ením pﬁístupu k rizikovému kapitálu a podporou v˘zkumu. V první fázi bylo identifikováno
‰est oblastí: bioprodukty, e-zdraví, ochranné textilie, udrÏitelné stavebnic-
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tví, recyklace a obnovitelné energie. EK vûﬁí, Ïe tato její iniciativa
zv˘‰í spoleãn˘ roãní obrat uveden˘ch oblastí ze 120 mld. ? na více
neÏ 300 mld. ? a vyústí ve více neÏ 3 miliony pracovních míst v EU do
roku 2020.
Podrobné informace o LMI nabízí: http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm
JANA âEJKOVÁ,
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

