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Podstatné skutečnosti

1. Politika vědy, výzkumu a inovací je sdílenou a 
koordinovanou politikou EU.ČR by měla 
jednat v souladu se strategií unijní.

2. Chci-li uspět s projektem v programu, je 
dobře, znám-li jeho genezi a záměr jeho 
tvůrců.

3. Od r. 2004 nejsme pasivními účastníky 
systému, můžeme jej aktivně spoluvytvářet.



Strategická východiska vzniku 
programu HORIZON 2020

• Neúspěch Lisabonské strategie.

• Zpráva „Vytváření inovativní Evropy“ zadaná 
po vrcholné schůzce v Hampton Court před 
jarním zasedání Evropské rady v r.2006

• Zpráva vypracovaná skupinou nezávislých 
odborníků vedených bývalým finským 
premiérem Esko Aho měla silný vliv na vznik 
Strategie EU 2020



Zpráva pracovní skupiny p. Esko Aho

Evropa má dobrou schopnost měnit peníze ve špičkové 
výsledky vědy, její schopnost tyto výsledky měnit ve služby 
a zboží tj. inovovat za nejvyspělejšími ekonomikami zaostává.

Doporučení: v přístupu k VVI musí dojít ke změně 
paradigmatu.
• je třeba vytvořit trh příznivý pro inovace
• 3% výdajů do VV jsou ukazatelem, ne cílem
• celkové zvýšení mobility, lidí, peněz myšlenek
• zdůraznění výchovy k podnikání a k toleranci k  rizikům

Pokud neuspějeme je náš sociální model a další vývoj 
ohrožen.



Strategické souvislosti



Strategie EU 2020



7. vlajkových iniciativ



Unie inovací



Geneze Horizon 2020



Koncepční přístup vlády ČR k VVI



Jak uspět za daného stavu věcí?

• Klíčová je vzájemná spolupráce a sdílení informací. Využijte znalostí 
účastníků 7RP,jeho hodnotitelů,zahraničních partnerů a zbavte se 
národního neduhu tj. exkluzivního držení informací. Abychom byli 
úspěšní internacionálně,musíme se v tomto smyslu „nacionalizovat“. 
(Doporučuji pro začátek alespoň na Moravě.) 

• Je nutno využívat všech informačních zdrojů.TC AV a CZELO jsou skvělé 
zdroje podpory a know-how ale účastnit se zásadních setkáních kde se 
formují pozice ve Vašem oboru za Vás nemohou. Účast v 
technologických platformách, společných technologických iniciativách 
je nutností.

• Aktivita na této úrovni vede ke snazšímu vyhledávání partnerů 
a mnohdy i k získání zásadních informací o budoucích výzvách

• Pasivní čekání na výzvu může být čekáním na Godota.



Děkuji za pozornost
a těším se na příští setkání
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