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I. Evropské technologické 
platformy (1)

•Na evropské (i národní úrovni)

•Sdružení klíčových partnerů z průmyslu, 
výzkumu, vývoje, státní správy, finanční sféry, 
občanské společnosti…

•Zaměření na strategická témata, která mají 
klíčový význam pro evropskou 
konkurenceschopnost

•Vytváření krátkodobé a dlouhodobé strategie
pro dosažení výzkumných a technologických cílů v 
dané oblasti působnosti (SRA)
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I. Evropské technologické 
platformy (2)

• Vznik zdola, EK napomáhá procesu vzniku, sleduje a hodnotí 
činnost

• Důležitá role při harmonizaci výzkumných cílů EU s 
potřebami evropského průmyslu

• Vytváření sítí mezi aktéry na evropské, národní a regionální 
úrovni

• Vliv na vývoj priorit rámcových programů a na pracovní 
programy výzev

• Partneři v projektech RP

• Seznam ETP: http://cordis.europa.eu/technology-
platforms/individual_en.html
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II. Společné technologické 
iniciativy (1)

•Nový nástroj v rámci 7. RP
•Nadstavba a rozšíření působnosti některých ETPs
•Kombinace soukromého a veřejného 
financování

•Vlastní právní subjektivita a rozpočet

•Uveřejňování vlastních výzev pro podávání 
návrhů projektů

•Cíle definované Strategickou výzkumnou agendou 
(SRA)

•Pokračování v programu Horizont 2020
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II. Společné technologické 
iniciativy (2)

• Zakládající členové – EU (zastoupená Evropskou komisí), 
průmyslová asociace (průmyslové podniky, výzkumné 
organizace, MSP), příp. členské státy EU

• JTIs nemají všechny stejnou podobu, způsob fungování a 
vypisování výzev (H2020 – harmonizace pravidel)

• Existující JTIs:
– Clean Sky (efektivní a ekologická letecká přeprava)
– Fuel Cells and Hydrogen (palivové články a vodík)
– ARTEMIS (zabudované počítačové systémy)
– ENIAC (nanoelektronika)
– IMI (inovativní léčiva)

• Novinky: sloučení ARTEMIS a ENIAC (ECSEL), nová JTI Bio-
based industries (BRIDGE 2020), příprava JTI Shift2Rail pro 
železniční sektor 
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III. Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (1)

• Vznik na základě Evropského plánu hospodářské 
obnovy z roku 2008

• Podpora odvětví nejvíce zasažených hospodářskou krizí

• Cílené investice do sektorů stavebnictví, výroby a 
automobilového průmyslu

• Finanční spoluúčast soukromého sektoru

• Lepší možnost podpory výzkumu a inovací v MSP

• PPP nevypisují samostatné výzvy, ale mají vlastní 
specifická témata přímo v pracovních programech 
výzev RP (průřezově) – stejná pravidla jako projekty RP

• Příprava víceletých strategických dokumentů pro 
daný sektor
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III. Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (2)

• Existující PPP:
– Green Cars (2008) (Green Vehicles)
– Energy Efficient Buildings (2008)
– Factories of the Future (2008)
– Future Internet (2010)

• PPP připravovaná pro Horizont 2020
– SPIRE (udržitelný zpracovatelský průmysl)
– Robotics
– Photonics
– Security Technologies for Maritime Border Surveillance
…

• Označení Institutional (JTI) x Contractual (PPP)
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IV. Společné programování (1)

• Nový koncept v podpoře výzkumu a vývoje představený v 
roce 2008

• Jedna z 5 iniciativ podporujících implementaci ERA

• Cíl: efektivnější využití evropských a národních zdrojů pro 
VaV pomocí společného plánování, implementace a 
hodnocení národních výzkumných programů

• Princip dobrovolnosti zapojení členských států do 
jednotlivých iniciativ JP, které jsou pro ně přínosné

• Nejedná se o nový nástroj financování projektů! 
(Public-to-Public Partnership)

• ČS reprezentují ve společném programování ministerstva, 
agentury financující výzkum nebo jimi pověřené subjekty
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IV. Společné programování (2)

Iniciativy JP:
• Neurodegenerative diseases (Alzheimer) – pilot (ČR)
• Food security, Agriculture and Climate change (ČR)
• Cultural heritage and Global change (ČR)
• A Healthy diet for a healthy life (ČR)
• Urban Europe
• Connecting climate knowledge for Europe
• More years, Better lives
• Antimicrobial resistance (ČR)
• Water challenges for a changing world
• Healthy and productive seas and oceans
Informace: ERA Portal Austria http://www.era.gv.at
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V. Evropská inovační partnerství 
(1)

•Původ ve „stěžejní iniciativě“ Unie Inovací, která je 
součástí dokumentu Evropa 2020 (2010)

•Cílem EIP je vytvořit jednotný rámec pro existující 
nástroje na podporu rozvoje VaVaI (jejichž záběr je 
často roztříštěný nebo se překrývá)

•Nový přístup k VaVaI – zaměření na rychlou 
modernizaci sektorů a trhů; celý inovační výzkumný a 
inovační řetězec

•Nejedná se o nový nástroj, ale platformy pro 
spolupráci hlavních aktérů, koordinaci investic a 
propojování politik/aktivit na evropské i národní úrovni

•Princip flexibilního přístupu k fungování EIP
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V. Evropská inovační partnerství 
(2)

Existující a připravované EIP:

•Active and healthy ageing
•Agricultural sustainability and productivity
•Smart cities and communities
•Water
•Raw materials

• Informace: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/
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VI. Iniciativy podle článku 185

•Mezinárodní koordinace a společná implementace 
národních výzkumných programů

•Společné řízení, financování, vyhlašování výzev
•Příspěvek EK do společného výzkumného programu 
(není ale součástí implementačních struktur)

•5 iniciativ:
– EMRP (European Metrology Reseach Programme) - ČR
– Bonus 169 (Joint Baltic Sea Research Programme)
– AAL (Ambient Assissted Living)
– EUROSTARS (mezinárodní spolupráce MSP) – ČR
– EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials 

Partnership)
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vlkovam@tc.cz


