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V JIHOČESKÉM KRAJI



  RÁMCOVÉ  
PROGRAMY

Největším a nejvýznamnějším nástrojem na podporu 
výzkumu a inovací v Evropském výzkumném prostoru (ERA) 
jsou rámcové programy pro výzkum a technologický rozvoj 
vyhlašované Evropskou Unií (EU) od roku 1984. Rámcové 
programy reprezentují vědecko-technickou politiku EU, 
proto se jejich struktura, akce a konkrétní cíle v každém 
programovacím období liší. Stanovené priority ve výzkumu 
a technologickém rozvoji vycházejí z podrobných analýz 
stavu ekonomiky a společenských a ekologických podmínek 
a potřeb a zároveň by měly zabezpečit konkurenceschop-
nost s nejvyspělejšími zeměmi světa.

Rámcové programy pokrývají prakticky všechny vědní obory 
a podporují mezinárodní spolupráci při řešení důležitých 
výzkumných témat, mobilitu výzkumných pracovníků a roz-
voj výzkumných kapacit. Programy jsou určeny výzkumným 
pracovníkům z univerzit, výzkumných ústavů nebo průmys-
lových firem, ale také nevládním a neziskovým organizacím, 
občanský sdružením a asociacím sdružující zájmové skupiny 
v různých oblastech výzkumu a průmyslu. 

HORIZON 2020
 

HORIZON 2020 - rámcový program Evropské unie 
pro výzkum, vývoj a inovace na období 2014-2020 byl 
v pořadí již 8. rámcovým programem a do té doby největším 
programem EU pro výzkum a inovace v historii, s rozpočtem 
téměř 77 miliard EUR.

HORIZON 2020 byl koncipován jako prostředek k podpoře 
udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních 
míst, k čemuž mělo přispět propojení výzkumu a inovací. 
Důraz byl kladen na podporu excelentní vědy, vedou-
cího postavení průmyslu a řešení společenských výzev. 
Cílem programu HORIZON 2020 bylo, aby Evropa produ-
kovala vědu světové úrovně a  odstranila překážky pro ino-
vace a dále usnadnila spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru při zavádění inovací. 



  STRUKTURA PROGRAMU HORIZON 2020

Program HORIZON 2020 byl realizován  
ve třech hlavních prioritách:

1. Vynikající věda 
2. Vedoucí postavení průmyslu 
3. Společenské výzvy

Současně s hlavními prioritami byly podporovány  
tzv. horizontální oblasti:

• Šíření excelence a podpora účasti  
• Věda se společností a pro společnost

Program HORIZON 2020 finančně dále pokrýval:

•  Nejaderné aktivity Společného výzkumného centra EK (JRC) 
•  Evropský inovační a technologický institut (EIT) 
•   Program HORIZON 2020 doplňoval program 

EURATOM.

 Vynikající věda
 

Priorita byla zaměřena na podporu excelentního výzkum 
a vytváření podmínek pro  podporu  vynikajících projektů 
hraničního výzkumu (granty Evropské výzkumné rady, 
ERC), vývoje nových a ambiciózních technologií (pro-
gram podporující budoucí a vznikající technologie, 
FET), mobility vynikajících výzkumných pracovníků (pro-
gram Marie Sklodowska – Curie, MSCA) a přístupu ke 
špičkovým zařízením světové úrovně (program Evropské 
výzkumné infrastruktury, INFRA). 

 Vedoucí postavení průmyslu
 

Cílem priority bylo zapojení evropského průmyslu do pro-
jektů HORIZON 2020 a zvýšení jeho konkurenceschopnosti 
prostřednictvím podpory Průmyslových a průlomových 

technologií (informační a komunikační technologie, nano-
technologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá 
výroba a zpracování, vesmírné aplikace), rozšíření finanč-
ních nástrojů pro Snazší přístup k rizikovému financování 
a podpory Inovací v malých a středních podnicích.

Společenské výzvy
 

Priorita Společenské výzvy, na kterou byla alokována nej-
větší část rozpočtu, podporovala výzkum řešící základní 
otázky a problémy, se kterými se potýká evropská společ-
nost. Priorita podporovala tyto oblasti výzkumu:

• Zdraví, demografické změny a životní pohoda

• Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství,  
mořský výzkum a  bioekonomika

• Zajištěná, čistá a účinná energie

• Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava

• Ochrana klimatu, životní prostředí,  
účinné využívání zdrojů, suroviny

• Evropa v měnícím se světě:  
inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost

• Bezpečné společnosti: ochrana svobody  
a bezpečnost Evropy a jejich občanů

Program HORIZON 2020 finančně podporoval  
i tzv. horizontální aktivity:

Šíření excelence a podpora účasti, jejímž cílem bylo překo-
nání rozdílů v rámci členských států a regionů a přispět k rov-
noměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v Evropském 
výzkumném prostoru (opatření Teaming, Twinning, ERA 
chairs a Policy Support Facility).

Věda se společností a pro společnost se soustře-
dila na budování efektivní spolupráce mezi vědou 

a společností, získávání nových talentů pro vědu 
a spojování vědecké excelence se sociální odpo-
vědností. Podpora se zaměřovala na Kariéru ve vědě 
a v technologiích (program EURAXESS), Genderové 
rovnosti, Formální a neformální výchovu k vědě (por-
tál SCIENTIFIX), Přístupnost a využitelnost výsledků 
(Open access), Vládnutí a etiku, Odpovědný výzkum 
a inovace a na Komunikaci vědy.

Dalšími podporovanými aktivitami byly:

Nejaderné aktivity Společného výzkumného centra EK 
(JRC), čímž se rozumí přímo institucionálně financovaný 
výzkum v nejaderné oblasti JRC (klíčovými kompetencemi 
jsou energetika, doprava, životní prostředí a klimatické 
změny, zemědělství a potravinové zabezpečení, zdraví 
a ochrana spotřebitele, informační a komunikační techno-
logie, referenční materiály a měření, ochrana a bezpečnost 
občanů a výhledové studie). Posláním JRC je vědecká 
a technická podpora politik a legislativy EU, koordinace 
evropských výzkumných sítí a školící aktivity.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) měl 
v programu HORIZON 2020 za cíl významně posílit svou 
činnost v oblasti inovací a podnikání v EU prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství (KICs, Knowledge 
and Innovation Communities), což je originální koncept 
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Ke třem 
již dříve vytvořeným KIC (zaměřených na změnu klimatu, 

udržitelnou energii a informační a komunikační technologie) 
z programu HORIZON 2020 přibylo k financováno dalších 
pět nových KIC podporujících oblasti zdraví, potravin, suro-
vin, výroby a městské mobility.

Program EURATOM

Program HORIZON 2020 doplnil Program Evropského 
společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbor-
nou přípravu EURATOM. EURATOM podporoval výzkum 
a odbornou přípravu, které se zaměřovaly na průběžné 
zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení 
a radiační ochrany a na úsilí o bezpečnou dekarbonizaci 
energetického systému.

Rámcové programy (RP) se českým výzkumným institucím 
bez omezení otevřely od počátku 5. RP. Od této chvíle 
představují RP pro akademická pracoviště, univerzity 
ale i pro firmy jedinečnou příležitost aktivně se zapojovat 
do projektů mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací. Mimo to, že  mají možnost v rámci kon-
sorcií spolupracovat s týmy z nejvýznamnějších evropských 
výzkumných pracovišť, získávají rovněž zkušenosti s cílově 
orientovaným výzkumem. Nezanedbatelným benefitem jsou 
získané finanční prostředky z rozpočtu EU určené na pod-
poru vědy a výzkumu.

Výše uvedené bezezbytku platilo i pro program HORIZON 
2020 a instituce zabývající se výzkumem, vývojem a inova-
cemi z Jihočeského kraje.
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Jihočeský kraj disponuje významným vědecko-výzkumným 
a inovačním potenciálem. Výzkumné aktivity jsou zde rea-
lizovány na vysokých školách, pracovištích Akademie věd 
i ve firemním prostředí. Největší koncentrace vědecko-vý-
zkumných kapacit je soustředěna do nejvýznamnějšího hos-
podářského centra regionu – do Českých Budějovic.

Největší vysokou školou v regionu je Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích s osmi fakultami, a to Ekonomickou, 
Přírodovědeckou, Zemědělskou, Fakultou rybářství 
a ochrany vod, Pedagogickou, Teologickou, Zdravotně-
sociální a Filozofickou.

Jihočeská univerzita je tvořena fakultami velmi odlišného 
zaměření a vědecko-výzkumná práce je značně různorodá. 
Mezinárodního uznání podle studie CERGE dosahují pře-
devším vědecké týmy z oborů ekologie společenstev, bio-
fyziky a molekulární a evoluční biologie na Přírodovědecké 
fakultě nebo genetika ryb na Fakultě rybářství a ochrany 
vod. Součástí této fakulty je Jihočeské výzkumné cent-
rum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA). 
Charakteristickým rysem vědecko-výzkumné činnosti uni-
verzity je její úzká spolupráce s ústavy Akademie věd ČR, 
především s Biologickým centrem, která posiluje výzkumný 
a vzdělávací charakter zejména přírodovědných oborů.

Nejvýznamnější veřejnou výzkumnou institucí v Jihočeském 
kraji je Biologické centrum Akademie věd České repub-
liky, které bylo v roce 2005 vytvořeno sloučením pěti 
jihočeských ústavů Akademie věd - Entomologického, 
Hydrobiologického, Parazitologického, Ústavu moleku-
lární biologie rostlin a Ústavu půdní biologie. Řada vědců 
Biologického centra patří podle uznávaného scientometric-
kého systému - Hirschova indexu ve svých oborech mezi 
nejcitovanější a nejrespektovanější na světě. Světového 
renomé pracoviště dosahují v oblastech biologického, eko-
logického a biotechnologického výzkumu. 

V Třeboni působí detašované pracoviště Mikrobiologického 
ústavu Akademie věd, které se zaměřuje na studium a vyu-
žití fotosyntetických mikroorganismů, zelených řas, sinic 
a fotosyntetických bakterií. Součástí pracoviště je regionální 
výzkumné Centrum řasových biotechnologií ALGATECH

Dalšími vědecko-výzkumnými pracovišti v Jihočeském kraji 

jsou detašovaná pracoviště Botanického ústavu Akademie 
věd ČR v Třeboni a Ústavu výzkumu globální změny AV 
ČR v Českých Budějovicích. Výzkumné aktivity jsou dále 
významně podporovány regionální inovační infrastrukturou.

Program HORIZON 2020 byl velkou příležitostí pro jiho-
česká akademická pracoviště, vědecko-výzkumné instituce 
a také firmy s vlastním výzkumným potenciálem zapojit se 
do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. 
Potřeba maximálního zapojení do programů mezinárodní 
spolupráce byla (a je) naléhavá také proto, že s vyššími 
výdaji na vědu, výzkum a inovace (VaVaI) se výrazně zlep-
šila infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj a zároveň 
vzrostl počet vědeckých pracovníků. Právě nutnost zajistit 
jejich dlouhodobou finanční udržitelnost, rozvoj a konku-
renceschopnost byla silnou motivací pro získávání finanč-
ních prostředků ze zahraničních programů, především 
pak programu HORIZON 2020 (to platí i pro HORIZON 
Europe). Mezinárodní spolupráci ve VaVaI podporuje také 
Regionální inovační strategie 3 Jihočeského kraje, podle 
které má region kapacity pro kvalitní mezinárodní spolu-
práce ve vědě a výzkumu, které je nutné nadále rozvíjet 
a podporovat.

Motivovat jihočeské instituce a podporovat jejich úsilí vyu-
žít program HORIZON 2020 ke svému dalšímu rozvoji bylo 
cílem Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – kontakt 
pro Evropský výzkumný prostor (RKO JČ – ERA).

RKO JČ - ERA proto svou činnost zaměřila na specifický 
poradenský, konzultační a další podpůrný servis s cílem zvý-
šit počet, kvalitu a tím i úspěšnost projektových návrhů. Své 
aktivity RKO JČ – ERA soustředila na:

Poskytování informačního, poradenského  
a konzultačního servisu

Tyto aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb jednotlivých 
vědců, vědeckých týmů a institucí a jejich cílem bylo pře-
devším zvýšit kvalitu projektových návrhů. Prostřednictvím 
těchto aktivit RKO JČ – ERA poskytovala podporu ve všech 
životních etapách projektů (prosazování témat do připravo-
vaných pracovních programů - zasílání námětů; informace 
o výzvách; informační zdroje; hledání zahraničních partnerů; 
zprostředkování kontaktů do připravovaných konsorcií; 

  PODPORA VĚDY ZE STRANY 
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ  
ORGANIZACE JIŽNÍ ČECHY – ERA
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odborné a cílené poradenství; formální příprava projektu; 
reporting; ochrana duševního vlastnictví (IPR); prezentace 
a publicita výsledků). On-line podporu průběžně zajišťo-
vala prostřednictvím webových stránek a Facebooku

Nedílnou součástí informačního servisu byla organizace 
informačních dnů a seminářů věnovaných programům mezi-
národní spolupráce - zejména programu HORIZON 2020 
(následně programu HORIZON Europe) a projektovému 
řízení.

Vzdělávání a rozvoj manažerských kompetencí

Posílení konkurenceschopnosti vědců, vědeckých a výzkum-
ných týmů RKO JČ - ERA podpořila aktivitami zaměře-
nými na rozvoj manažerských kompetencí, které jsou vedle 
odborných znalostí důležitým faktorem, který ovlivňuje 
úspěšnost vědců a vědeckých týmů ve „světě projektů“. 
V této souvislosti se RKO JČ – ERA zaměřila na oblasti 
související s „přidanou hodnotou“ znalostí v oblasti  řízení 
projektů (např. time management, komunikace v týmech, 
krizová komunikace, IPR, marketing vědy a výzkumu) a „soft 
skills“ (např. prezentační dovednosti, využívání IT nástrojů 
ve vědecké práci).

Networking vědy, výzkumu a inovací

Vhodně zvolené marketingové nástroje (např. organizace 
mezinárodních konferencí, audiovizuální tvorba, prezentace 
regionálních výzkumných aktivit na mezinárodních konfe-
rencích a odborných akcích) RKO JČ - ERA využívala ke 
zvýšení povědomí mezinárodní odborné komunity o silných 
stránkách regionu v oblasti vědy, výzkumu a inovací. 

S cílem podpořit networking a mezinárodní spolupráci RKO 
JČ – ERA uspořádala tři mezinárodní konference.

BIOTECHNOLOGIE – fenomén 21. století 
(České Budějovice, JVTP, 20. září 2016)

Cílem této konference bylo podpořit mezinárodní a mezi-
sektorovou vědecko - výzkumnou spolupráci v oblasti 
biotechnologií.

Se svými příspěvky z výzkumu v oblasti zelených, lékař-
ských a průmyslových biotechnologií vystoupili zvaní řeč-
níci z České republiky, Rakouska a Německa. Program kon-
ference se věnoval také stavu, potenciálu a příležitostem 
v biotechnologických oborech a podpoře mezinárodní spo-
lupráce a jejímu financování.

BIOTECHNOLOGIE – příležitost pro mezisektorovou 
spolupráci a technologický transfer 
(Vodňany, MEVPIS, 19. září 2018)

Konference nepřímo navázala na konferenci „Biotechnologie 
– fenomén 21. století“ z roku 2016 a  věnovala se rovněž 
spolupráci v oblasti biotechnologií. Tentokrát cílila na mezi-
sektorovou spolupráci a technologický transfer. Konference 
představila řadu perspektivních výzkumných témat, do 
jejichž řešení se již mezisektorová spolupráce promítá.

BIOEKONOMIKA A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA 
(ZOOM, 16. března 2021)

Cílem konference bylo představit současnou situaci a trendy 
v oblasti bioekonomiky a cirkulární ekonomiky v ČR a ve 
střední Evropě a také klíčové dokumenty týkající se tématu, 
jejich implementace v ČR a úskalí v době (post) covidové. 

Konference byla určena vědeckým pracovníkům zabývají-
cích se výzkumem a vývojem v oblasti bioekonomiky, cir-
kulární ekonomiky, energetických úspor, členům národních 
a regionálních organizací podporující spolupráci výzkum-
ných organizací s aplikační sférou a  zástupcům aplikační 
sféry. 

Podpora začínajícím vědcům 

Svou podporu začínajícím vědcům RKO JČ – ERA věno-
vala posílení individuálních kompetencí a iniciativě začí-
najících vědců směrem k aktivní přípravě a zapojení do 
mezinárodních projektů. Pro doktorandy a začínající 
vědce, kteří tvoří početnou a stále se obměňující skupinu, 
RKO JČ - ERA organizovala praktické letní školy projektů, 

poskytovala cílené individuální konzultace a zaměřila se také 
na mentoring. 

Jak se jihočeským institucím podařilo uspět v programu 
HORIZON 2020 uvádí kapitola „Analýza účasti jihočes-
kých institucí v programu HORIZON 2020“.
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Údaje použité v této analýze byly získány ze zdrojů rozhranní HORIZON Dashboard1, které přehlednou formou pokrývá téměř 
veškeré aspekty účasti v programu HORIZON 2020. Výchozí období bylo nastaveno od počátku fungování programu, tj. od 
výzev z roku 2014 - 2020. Případné drobné číselné nesoulady mezi grafickou interpretací a seznamy v tabulkách jsou dané 
použitou metodikou.2 

Jihočeský kraj a HORIZON 2020 v základních číslech

1 https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/
2 např. počet podepsaných grantů vs seznam příjemců, kdy u některých projektů je v rámci jednoho konsorcia více jihočeských subjektů, apod.

H2020 Signed Grants

88 0,25 %
of H2020

H2020 Total Cost

34,21M 0,04 %
of H2020

H2020 Net EU Contribution

24,59M 0,04 %
of H2020

H2020 SME Participations

22 23,66 %
SME Participations

Average Participation per Project

1,06

Average Total Cost per Project

388,7k

  ANALÝZA ÚČASTI  
J IHOČESKÝCH INSTITUCÍ 
V PROGRAMU HORIZON 2020
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Instituce z Jihočeského kraje zapojené do programu HORIZON 2020 byly součástí celkem 88 konsorcií, které získaly dotační 
podporu v rámci výše zmíněného období programu. Tento počet představuje cca 0,25% všech podepsaných grantů v rámci 
programu. 

Celkově bylo na tyto projekty vynaloženo 34,21 mil. EUR (cca 0,04% rozpočtu programu), čistý podíl příspěvku EU činil 24,59 
mil. EUR. Průměrné celkové náklady na jeden projekt činily 388,7 tis. EUR. 

Následující graf znázorňuje distribuci finančních prostředků poskytnutých jihočeským subjektům v období mezi první 
a poslední výzvou programu HORIZON 2020. Z grafu je zřetelný náběh projektů a poměrně vyrovnaná struktura alokace 
mezi lety 2016 - 2020 s výjimkou extrémů v letech 2015 a 2019.
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Shrnutí počtu projektů s jihočeskou účastí dle tematických priorit.

Tematické priority  
(kombinované)

Podepsané projekty  
s účastí jihočeských 

organizací

INFRA - Research infrastructures 17

MSCA - Marie Sklodowska-Curie actions 14

TPT - Smart, green and integrated transport 12

ENERGY - Secure, clean and efficient energy 10

ENV - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 6

FOOD - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research 5

LEIT-ICT - Information and Communication Technologies 4

LEIT-BIOTECH - Biotechnology 4

ERC - European Research Council 3

INNOSUPSME - Innovation in SMEs 3

SEAWP-CROSST - Spreading excellence and widening participation - Cross-theme 2

HEALTH - Health, demographic change and wellbeing 2

LEIT-SPACE - Space 2

LEIT-ADVMANU - Advanced manufacturing and processing 2

SECURITY - Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens 1

GOV - Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation 1

Alokace finančních prostředků na projekty s jihočeskou účastí z pohledu tematických priorit

ERC - European Research Council

INNOSUPSME - lnnovation in SMEs

MSCA- Marie Sklodowska-Curie actions

TPT - Smart. green and integrated transport

INFRA - Research infrastructures

ENERGY - Secure, clean and efficient energy

HEALTH - Health, demographic  
change and wellbeing

FOOD - Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine and m ...

LEIHCT - lnformation and Communication  
Technologies

ENV - Cli mate action, environment,  
resource efficiency and raw materials

LEIT-B!OTECH - Biotechnology

LEIT-ADVMANU - Advanced  
manufacturing and processing

SECURITY - Secure societies  
- Protecting freedom and security of Europe ...

SEAWP-CROSST - Spreading excellence and 
widening participation - Cro ...

GOV - Develop the governance for the  
advancement of responsible resea ...

LE!T-SPACE - Space
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Vizualizace jihočeských spojení realizovaných díky účasti v programu HORIZON 2020 Tabulka uvádí přehled témat a příslušný počet projektů realizovaný  
s účastní jihočeských institucí včetně čistého příspěvku.

Popis tématu Počet 
projektů

Čistý příspěvek 
EU (EUR)

Advisors‘ roles in the functioning of AKIS and advisory policies boosting innovation  
in sustainable agriculture

1 € 135 400

Automated data collection and semi-supervised processing framework for deep learning 1 € 41 738

Breakthrough innovation 1 € 200 000

Building a future science and education system fit to deliver to practice 1 € 225 000

Coordination of European Polar research 1 € 45 000

Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing  
share of renewables: distribution system

1 € 0

Develop bio-based packaging products that are biodegradable/ compostable and/or recyclable 1 € 0

Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets  
in urban areas for the mobility of all

1 € 0

ECSEL Key Applications and Essential Technologies (IA) 1 € 121 988

ECSEL Key Applications and Essential technologies (RIA) 1 € 101 676

Efficient recycling processes for plastic containing materials (IA) 1 € 244 825

EGNSS applications fostering digitisation 1 € 23 625

Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation  
of sustainable energy policies and measures

1 € 110 500

Enhancing mapping ecosystems and their services 1 € 80 000

ERA for Climate Services 1 € 169 166

ERC Advanced Grant 1 € 3 349 618

ERC Consolidator Grant 1 € 2 000 000

ERC Starting Grant 1 € 1 455 032

Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop  
and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap

1 € 351 250

Forecasting and anticipating effects of climate change on fisheries and aquaculture 1 € 88 288H
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Popis tématu Počet 
projektů

Čistý příspěvek 
EU (EUR)

Individual Fellowships 3 € 557 717

Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures 1 € 193 125

Innovative concepts, systems and services towards ‚mobility as a service‘ 1 € 150 000

Innovative financing schemes 1 € 114 375

Innovative Training Networks 5 € 934 587

Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and 
climate change mitigation:

1 € 74 598

Integrating Activities for Advanced Communities 7 € 631 799

Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest 2 € 590 932

Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches 1 € 772 625

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF) 2 € 297 442

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) 3 € 697 267

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 1 € 18 000

Maritime Border Security topic 2: affordable and easily deployable technologies for EU coastal 
border surveillance with reduced impact on the environment

1 € 418 672

Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy 1 € 108 125

Market Uptake support 1 € 19 469

Microbial chassis platforms with optimized metabolic pathways for industrial innovations through 
systems biology

1 € 369 250

Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts 1 € 85 907

More electric, advanced hydromechanics propeller control components 1 € 245 380

Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or end-of-life care 1 € 160 000

Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 1 € 50 000

Opening Research Organisations in the European Research Area 1 € 140 712

Pilot for a new model of Integrating Activities 1 € 0

Policy and international cooperation measures for research infrastructures 1 € 50 100

Popis tématu Počet 
projektů

Čistý příspěvek 
EU (EUR)

Powerplant Shaft Dynamic and associated damping system 1 € 33 598

Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emission 1 € 103 880

Preparatory Phase and support to early phase of ESFRI projects 3 € 50 130

Preparatory Phase of new ESFRI projects and early phase support to ESFRI high strategic potential 
areas

1 € 10 600

Prototyping new innovative services 1 € 89 375

Realising the potential of regional and local bio-based economies 1 € 83 516

Scientific basis and tools for preventing and mitigating parasitic diseases of European farmed fish 1 € 167 800

Smart Cities and Communities 1 € 422 500

Smart Cities and Communities lighthouse projects 1 € 300 564

Smart Rail Services 1 € 123 484

SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability 1 € 50 000

SME instrument 3 € 3 959 678

SRC – In-Space electrical propulsion and station keeping 1 € 100 938

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 1 € 50 000

Strengthening the European Research Area in the domain of Earth Observation 1 € 125 000

Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector 1 € 1 030 000

Supporting the implementation of the IP4 multi-modal transport ecosystem 1 € 55 813

Sustainable Industry Low Carbon II 1 € 198 283

Technologies for low emission light duty powertrains 1 € 209 540

Towards sustainable urban air mobility 1 € 451 250

TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand 
response, storage and small-scale (RES) generation

1 € 240 503

Upcycling Bio Plastics of food and drinks packaging (RIA) 1 € 156 328

Valuing nature: mainstreaming natural capital in policies and in business decision-making 1 € 101 500

Widening Fellowships 2 € 313 962

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

18

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

19



Přehled řešených projektů HORIZON 2020  
v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

K analýze účasti jihočeských institucí v programu Horizon 2020 přikládáme přehled projektů Horizon 2020 řešených 
v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe. Tato instituce je řešitelem projektu Regionální kon-
taktní organizace jižní Čechy – kontakt pro Evropský výzkumný prostor. Vzhledem k tomu, že hlavní sídlo instituce není 
v Jihočeském kraji, nemohou tyto projekty být zahrnuty do analýzy účasti v Jihočeském kraji.

Název projektu Akronym Výzva FP/další Číslo

Enhancing ecoSysteM sERvices mApping  
for poLicy and Decision mAking ESMERALDA H2020-SC5-2014-one-stage H2020 642007

The European network for observing  
our changing planet ERA-PLANET H2020-SC5-2015-one-stage H2020 689443

The ERA-NET on Climate Services ERA4CS H2020-SC5-2015-one-stage H2020 690462

Readiness of ICOS for Necessities  
of integrated Global Observations RINGO H2020-INFRADEV-2016-1 H2020 730944

Supporting EU-African Cooperation  
on Research Infrastructures for Food Security  
and Greenhouse Gas Observations

SEACRIFOG H2020-INFRASUPP-2016-1 H2020 730995

Aerosols, Clouds, and Trace gases Research 
InfraStructure Preparatory Phase Project ACTRIS PPP H2020-INFRADEV-2016-2 H2020 739530

Advancing the European Long-Term Ecosystem Advance_eLTER H2020-INFRADEV-2016-2 H2020 739558

The International Centre for Advanced  
Studies on River-Sea Systems DANUBIUS-PP H2020-INFRADEV-2016-2 H2020 739562

Mapping and Assessment for Integrated  
ecosystem Accounting MAIA H2020-SC5-2018-1 H2020 817527

European long-term ecosystem, critical zone  
and socio-ecological systems research  
infrastructure PLUS

eLTER PLUS H2020-INFRAIA-2019-1 H2020 871128

elTER Preparatory Phase Project eLTER PPP H2020-INFRADEV-2019-2 H2020 871126

Solutions for Sustainables Access  
to Atmospheric Reasearch Facilities ATMO-ACCESS H2020-INFRAIA-2020-1 H2020 101008004

Pilot Applitation in Urban Landscapes – Towards 
integrated city observatories for greenhouse gases PAUL H2020-LC-GD-2020-6 H2020 101037319

HORIZON 2020 PROJECT PROPSAL ACTION 

BENIFICIARIES BUDGET ELIGIBLE COSTS CALL 

CONSORTIUM EVALUATION CRITERIA ACRONYM 

CONSORTIUM AGREEMENT EXCELLENCE IMPACT 

HORIZON 2020 PROPSAL ACTION BENIFICIARIES 

BUDGET ELIGIBLE COSTS CALL CONSORTIUM 

ACRONYM CONSORTIUM AGREEMENT EXCELLENCE 

IMPACT HORIZON 2020 PROJECT PROPSAL ACTION 

BENIFICIARIES BUDGET ELIGIBLE COSTS CALL 

CONSORTIUM EVALUATION CRITERIA ACRONYM 

EXCELLENCE IMPACT PROJECT PROPSAL ACTION 

BENIFICIARIES BUDGET ELIGIBLE COSTS CALL 

CONSORTIUM EVALUATION CRITERIA ACRONYM 

CONSORTIUM AGREEMENT EXCELLENCE IMPACT 

HORIZON 2020 IMPACT PROJECT ELIGIBLE COSTS
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  CORDIS  
INSPIRACE V ÚSPĚŠNÉ  
MINULOSTI 

Každý, kdo připravoval projektovou žádost pro některou z výzev HORIZON 2020, si musel položit celou řadu otázek sou-
visejících se specifickými požadavky na projekty, které jsou uvedeny v textu výzev. Otázky typu Kolik máme mít v projektu 
„deliverables“? Jak máme vyhodnotit rizika? Jaký je rozdíl mezi diseminačními a komunikačními aktivitami? Jak se určuje kva-
lita projektové žádosti? Co je pro hodnotitele dostačující při evaluaci excelence, impaktu a implementace? Jaké výsledky 
a výstupy nabízí v kontextu zadání průměrný projekt a jak mohu být lepší? Pro odpověď na tyto otázky je dobré získat co 
nejvíce informací. Ty nám mohou pomoci formovat náš projektový záměr s co nejlepší představou o tom, jaká řešení byla 
v minulosti úspěšná a jakou úroveň kvality předchozí financované projekty nastavily pro mou současnou práci. 

Jak všichni víme, nebo alespoň tušíme, mezinárodní výzkumné projekty nejsou ve většině případů „čistě“ jen o vědeckém 
projektu a výzkumu1. Jejich financováním se tvoří a vyvíjí tzv. Evropský výzkumný prostor2. Evropské projekty, nad rámec 
výzkumného tématu, pomáhají vnášet změny a očekávaná zlepšení do evropské společnosti. Jejich pomocí se například apli-
kují opatření pro posilování genderové rovnosti nebo volnému přístupu k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných 
zdrojů, podporuje se volný pohyb vědců či kariérní rozvoj. To se odráží v komplexních požadavcích jednotlivých výzev na to, 
co vše má být v rámci projektů zajištěno.

Za devět programovacích období se společný Evropský výzkumný prostor zásadně změnil. Byly vybudovány společné 
výzkumné infrastruktury, znalostní a inovační komunity, založen Evropský institut pro inovace a technologie3, vlajkové projekty 
z oblasti „future and emerging technologies“ po deseti letech přinášejí prakticky aplikovatelné výsledky. Od univerzit se začalo 
očekávat, že budou nejen centry znalostí a výzkumu, ale budou se chovat více podnikatelsky. „Entrepreneurial skills“ a kreati-
vita jsou charakteristiky, které se staly standardem pro kompetenční profil úspěšného vědce.

Regionální kontaktní organizace a jejich týmy byly přítomny změnám v Evropském výzkumném prostoru skoro dvacet let. 
Pamatujeme si výzvy, které formovaly současnou realitu. Vzpomínáme si na důvody, které vedly k různým změnám v procedu-
rách spojených s projekty, jako třeba zkrácení doby mezi uzávěrkou výzvy a podpisem smlouvy se zástupci projektů vybraných 
k financování. Díky těmto zkušenostem a praxi je pro nás proto jednodušší představit si za abstraktním jazykem, který je ve 
výzvách k předkládání projektů používán, konkrétní význam. 

Ze své konzultační praxe víme, že dát obsah abstraktnímu zadání výzvy je pro naše klienty často úskalím. Čím víc dosta-
nou inspirace v oblasti, jak je možné zadání interpretovat, tím více kreativní jsou při tvoření vlastního projektového návrhu. 

1  Za výjimku mohou být považovány projekty financované v rámci výzev European Research Council. Avšak i v nich je možné identifikovat například 
prvky kariérního rozvoje nebo „networkingu“. V hodnocení je však jednoznačně kladen důraz na excelentnost výzkumného záměru. 

2  Více informací o konceptu Evropského výzkumného prostoru je možné najít na stránkách https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
area/european-research-area-era

3  Více informací o institutu, jeho aktivitách a výzvách, které financuje na stránkách eit.europa.eu/ 
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Tato kapitola naší publikace má proto za cíl pomoci všem zájemcům o budoucí výzvy v HORIZON Europe4 najít inspiraci při 
hledání alespoň některých odpovědí na otázky, které si v souvislosti s přípravou projektů mohou klást. 

Nástroj, který považujeme za nedocenitelného pomocníka v případě, že si my nebo naši klienti nejsou úplně jistí některými aspekty 
spojenými s evropskými projekty, se jmenuje Community Research and Development Information Service, zkráceně CORDIS.

Hlavní stránka informační služby Cordis, zdroj: cordis.europa.eu

V naší práci nám Cordis hodně pomohl už na začátku působení sítě regionálních kontaktních organizací. Tenkrát, se začátkem 
6. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj, jsme Cordis použili pro analýzu účasti České republiky v před-
chozím programu. Začínali jsme s konzultacemi a byli jsme zvědaví, jaké projekty uspěly v předchozím 5. rámcovém programu 
a kdo z českých týmů se úspěšně prosadil v minulosti.

4  Horizon 2020, byl Osmým rámcovým programem pro výzkum a technologický vývoj a současný Horizon Europe je devátým programem v řadě. 
Do sedmého programu bylo používáno pouze ono komplikované a dlouhé pojmenování Evropský Rámcový program pro výzkum a technologický 
vývoj. Rok 2007 přinesl změnu oficiálního názvu, která reflektovala skutečnost, že cílem programu bylo implementovat vizi Evropy a Evropského 
výzkumného prostoru do roku 2020. Použité slovo Horizon dobře vystihovalo fakt, že každý program je tvořený s určitým záměrem a představou 
dopadů, který by měl společnosti přinést. Je v něm zahrnuta vize toho, kam by se evropský výzkum, věda a inovace měly za definované období 
vyvinout. 

Cordis najdete už roky na stejně adrese cordis.europa.eu. Ale pokud si nejste jistí, Google vás vždy navede na titulní stránku, 
stačí jen zadat heslo Cordis. Vyznat se v obsáhlé databázi ale někdy může být problém, proto jsme připravili tento stručný 
přehled a inspirativní návod, jak s Cordisem pracovat a co od něho očekávat. 

Co je CORDIS?

Už bylo zmíněno, že se jedná o informační službu zaměřenou na oblast výzkumu a vývoje. Kromě celé řady analýz nebo 
případových studií je CORDIS5 hlavním, veřejně přístupným zdrojem informací o projektech a jejich výsledcích, které byly 
financovány z evropských programů, a to již od 1. rámcového programu6. Služba Cordis zahrnuje data o projektech od roku 
1990, která reflektují požadavky konkrétních výzev a s nimi souvisejících témat aktuálních v době jejich vyhlášení. 

Ve svých počátcích Cordis nabízel zájemcům základní přehled informací o projektu, partnerech, nákladech a časovém horizontu 
řešení. Postupem času, s rostoucí otevřeností Evropského výzkumného prostoru, se rozsah zveřejňovaných informací zvětšoval. 
V současnosti se tak dozvíme nejen základní popisné informace, ale máme k dispozici také reporty, produkty a výstupy jednotli-
vých projektů, které jejich řešitelé označili jako „veřejné7“. Čím novější projekty, tím více informací o nich je zájemcům k dispozici. 

Proč bychom se vůbec měli zabývat minulostí, když naše projekty plánujeme pro budoucnost? 

Minulost projektů financovaných z Rámcových programů by naší pozornosti neměla uniknout ze dvou důvodů:

Náš nový projekt stavíme na základech minulého poznání (a předchozích investic). Je tedy potřeba vědět, kam se poznání 
financované Evropskou komisí vyvinulo a ubírá.

Výzvy, programy a politiky používají často slova s abstraktním významem. Pro jejich lepší pochopení potřebujeme proto inspi-
raci, která nám pomůže převést abstraktní koncepty do reálného prostředí. Jak ostatní „přetavili“ text výzvy a relevantních 
politik v praktické řešení svého projektu nám může poskytnout inspiraci pro naše vlastní pojetí projektového řešení8. 

5 Cordis.europa.eu 
6  Předchůdce Horizon Europe, Horizon 2020, byl Osmým rámcovým programem pro výzkum a technologický vývoj a současný Horizon Europe je 

devátým programem v řadě. Do sedmého programu bylo používáno pouze ono komplikované a dlouhé pojmenování Evropský Rámcový program 
pro výzkum a technologický vývoj. Rok 2007 přinesl změnu oficiálního názvu programu, která ve svém názvu reflektovala skutečnost, že cílem 
programu bylo implementovat vizi Evropy a Evropského výzkumného prostoru do roku 2020. Použité slovo Horizon dobře vystihuje fakt, že každý 
program je tvořený s určitým záměrem a představou dopadů, který by měl společnosti přinést. Je v něm zahrnuta vize toho, kam by se mohlo / 
mělo posunout evropský výzkum, věda a inovace za definované období. Horizon Europe

7  Pokud zveřejnění informací mohlo vést k poškození některého z projektových partnerů, vždy existuje možnost data nezveřejňovat. V této sou-
vislosti řešitelé připravují tzv. Data Management Plan, kde, zjednodušeně řečeno, označí, jaké informace budou produkovat a jaký k nim bude 
v rámci projektu umožněn přístup. Více informací o tom, jak připravovat Data Management Plan pro projekty Horizon Europe lze nalézt například 
na následujících stránkách Open Aire https://www.openaire.eu/how-to-create-a-data-management-plan

8  Nevíte, jaké výstupy jsou pro Evropskou Komisi dostačující? Chcete například psát 30 stránkový elaborát o tom, jak jste vytvářeli webové stránky? 
Psaní textů stojí čas a peníze a zaměstnává lidi, kteří by se mohli věnovat jiným činnostem. Počáteční rozhodnutí o tom, co je a co není důležité a jak 
budeme interpretovat kvalitu či administrativu v projektu může ovlivnit nejen úspěch našeho projektu, ale i jeho cenu a rizika spojená s jeho řešením.
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Rychlá orientace na CORDISu – jak najít projekty

Pokud nás nezajímají předpřipravené informační balíky s projektovými výsledky nebo časopis Research*eu, který Cordis 
vydává jednou za měsíc, přejdeme na hlavní stránce Cordisu rovnou na záložku PROJECTS / RESULTS, která se nachází 
v hlavním menu na stránce cordis.europa.eu. 

Vstupní stránka PROJECTS / RESULTS nabízí nástroje, které nám usnadní získat statistický přehled o projektech v HORIZON 
2020 a v 7. rámcovém programu. Pro získání informací o konkrétních projektech a lepší vyhledávání v databázi je výhodnější 
přejít na stránku s databází všech projektů9. Zde si můžeme lépe vybrat, jaký typ informací a z jakého programu chceme hledat. 

Stránka s databází všech projektů, které jsou k dispozici v databázi Cordis s výsledky hledání podle filtrace,  
zdroj: cordis.europa.eu

9  Kliknutím na lupu vedle vyhledávacího pole je stránka přesměrována na hlavní vyhledávací stránku databáze.

Díky rozšířenému filtru tak můžete jednoduše zjistit, že v databázi je k prosinci 2021 celkem 4801 projektů, ve kterých figurovaly 
organizace z České Republiky. Pokud do filtru přidáme ještě program HORIZON 2020, získali jsme k uvedenému datu 1355 
záznamů. Je možné hledat údaje podle organizací, osob, témat, klíčových slov. V podstatě cokoliv budete potřebovat. Zajímá 
vás třeba, jak se projekty s českou účastí postavili k reportování webových stránek, které připravili v rámci projektových akti-
vit? Stačí do již hotového výběru získaného přes výše uvedené filtry zadat do vyhledávacího pole pojmy „deliverable“ a „web 
page“. U čtyřiceti projektů budete mít jistotu, že některý z doložených „deliverable“ bude prezentovat hledané informace10.

Modelový příklad cílené rešerše v databázi – výzva TWINNING

Nejprve základní informace o výzvě Twinning...

V HORIZON 2020 stále přetrvávala disproporce mezi zapojením organizací z různých regionů EU. Subjekty z některých 
regionů, převážně se jedná o státy, které do Evropské Unie přistoupily až po roce 2004, se stále účastní evropských projektů 
hluboce pod průměrem EU. Proto byla do struktury HORIZON Europe zahrnuta specifická část s názvem Widening parti-
cipation and spreading excellence. Tato část programu má reflektovat právě tento problém a pomoci organizacím ze států 
s nízkou předchozí účastí v rámcových programech získat silnější pozici v rámci Evropského výzkumného prostoru a osvojit si 
zkušenosti a znalosti potřebné pro řízení evropských výzkumných projektů11.

Jedna z výzev této části HORIZON Europe se orientuje na předávání zkušeností a znalostí mezi zkušenými účastníky a výzkum-
nými organizacemi, které by chtěly posílit své kompetence potřebné pro úspěšnější zapojení do HORIZON Europe. Název 
výzvy je, již zmíněný, Twinning12. Se specifickým zadáním výzvy Twinning byla spojena řada otázek spojených s možnostmi, 
jak zadání převést do praxe. Jaké činnosti jsou akceptovány? Musí být jen jeden zahraniční partner? Jak jsou distribuované 
finanční prostředky? Jak propojit výzkumnou část projektu s činnostmi, které mají vést ke zlepšení kompetencí nezbytných pro 
generování nových témat a přípravě dalších společných projektů, které by na projekt Twinning navázaly? Každý klient, s kterým 
jsme v rámci této výzvy spolupracovali, přicházel s jiným typem dotazů a nejasností. 

Téma podpory zapojení zaostávajících regionů se řešilo již v HORIZON 2020, v databázi Cordis jsou tak k dispozici údaje 
o předchozích úspěšně financovaných projektech. Cordis nám proto často pomohl při hledání doplňujících informací, které 
našim klientům mohly pomoci při rozhodování o jejich budoucích projektech. 

10  Výsledky reflektují stav k 12/2021
11  řečeno velmi zjednodušeně, více informací o problému lze najít na stránce https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/

funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_en
12  Identifikátor výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

26

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

27



Jak rychle vyhledat relevantní informace na Cordis?

Pro naši případovou studii Twinning ve filtrech vybereme z datové kolekce „PROJECTS“ a dále přidáme filtr Horizon2020. 

Pokud nevybereme HORIZON 2020, budeme mít v databázi i starší projekty. Pro nás je ale důležité znát vývoj tématu 
„Twinning“ v nedávné minulosti – tedy v HORIZON 2020. V době přípravy naší publikace se jednalo o více než 600 záznamů 
o financovaných projektech. 

Nyní je možné buď přidat další klíčové slovo nebo, pro inspiraci, začít procházet údaje o prvních projektech. Ty slouží k prvot-
nímu seznámení s tím, jaká data jsou o projektech k dispozici a na jejich základě se můžeme rozhodnout, kam směřovat rešerši 
v dalších krocích.

V první záložce můžeme vidět projektovou anotaci s údaji o konsorciu, výzvě, v rámci které byl projekt financován, délce 
trvání a alokaci finančních prostředků mezi partnery. Tato souhrnná informace je k dispozici také jako tzv. Project Fact Sheet 
ve formátu .pdf.

Stránka s údaji o konkrétním projektu.

Na první pohled se tato informace může zdát jako banální, ale může nám pomoci inspirovat se například v tom, zda má orga-
nizace našeho typu šanci na získání podpory v pozici koordinátora. Nebo na jejím základě lze zjistit, jak velké je typické kon-
sorcium, či zda jsou obvyklé nějaké zásadní disproporce v rozpočtech jednotlivých partnerů13. Můžeme vidět, jak vypadají 
„projektové anomalie“ tzn. projekty, které se například vymykají průměrné velikosti a struktuře a přesto ve výzvě uspěli. To vše 
lze využít jako vstupní informace při úvahách, jakou zvolit strategii implementace pro naši specifickou situaci / projektovou 
žádost. Cílem této rešerše je načerpat co nejvíce informací, které nám umožní co nejméně omezovat svůj vlastní návrh řešení 
v důsledku příliš limitované interpretace zadání výzvy. 

Setkali jsme se například s tím, že klient byl přesvědčen, že určitý typ výzvy mohou koordinovat jen univerzity. Stačilo otevřít 
třicet profilů úspěšných projektů v daném typu výzvy a každý cca třetí byl koordinovaný subjektem, který se definoval jako 
výzkumná instituce (nikoliv univerzita)14.

13  Například výrazně vyšší podíl rozpočtu koordinátora na celkovém rozpočtu oproti rozpočtům partnerů projektu
14  Pokud není zřejmé z názvu, o jaký typ instituce se jedná, je vhodné využít tzv. Special legal status, který každý subjekt vyplňuje, když zadává právní podklady 

do systému Evropské komise, který, po kontrole údajů, slouží jako zdroj pro všechny smluvní závazky, kterých je subjekt, v rámci podpory z evropských pro-
gramů, účasten. Organizace volí mezi následujícími možnostmi : private or public body; non-profit organisation; small or medium sized enterprise (SME); 
international organisation; research organisation; secondary or higher education establishment. Univerzity zpravidla volí status secondary or higher educa-
tion establishment. Status organizace po zadání není možné bez odůvodnění a nového schvalování poskytnutých právních údajů měnit.
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Na stránce se základními údaji o projektu také zjistíme, v rámci které výzvy byl projekt financován. U výzev, které měly uzá-
věrku v nedávném období, jsou fakta o projektu často jedinými údaji, které jsou pro daný projekt v dané chvíli k dispozici. 
Pro rozhodování o tom zda má smysl, abychom se stávající výzvy účastnili nebo třeba pro získání přehledu o tom, jak pracují 
úspěšní koordinátoři s velikostí konsorcia či rozpočtem, je to i tak velmi podnětná informace. 

Project Fact Sheet - ukázka, zdroj: cordis.europa.eu

Jak lze využít informace v sekcích Reporting a Results  
při přípravě projektového záměru?

Pokud se chcete seznámit s tím, jak úspěšné projekty pracují s typy výsledků a výstupů nebo jak si nastavily systém řízení, 
reportování či práce s informacemi, zajímavá data jsou k dispozici v těchto dvou záložkách.

Cordis - údaje o projektu, záložka Reporting, zdroj: cordis.europa.eu

Přehled veřejně dostupných výsledků projektu, zdroj:cordis.europa.eu
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Čas strávený rešerší v těchto sekcích se vám může vyplatit i při plánovaní výdajů spojených s přípravou vašich vlastních 
budoucích „deliverables“. Zkusme se třeba podívat na typický výstup projektu – webové stránky. Ty jsou dnes téměř standar-
dem a v nějaké podobě je má mezi „deliverables“ téměř každý projekt v databázi Cordis, který byl financován z HORIZON 
2020. 

Cílem je vždy to, aby reporting o dokončení dílčího výsledku projektu zabral co nejméně času a přitom zajistil sdílení rele-
vantních informací se zainteresovanými stranami v souladu s uzavřenou smlouvou. Otázka pro management a administrativu 
projektu je, jak doložit Evropské komisi splnění tohoto výstupu? 

Webové stránky jsou objektivně hotové a fungují. V praxi nejčastěji volíme mezi dvěma extrémy – uvedením odkazu, kde je 
možné stránky vidět na webu nebo sepsáním reportu, který popíše logickou strukturu stránek, jejich přípravu a třeba seznámí 
uživatele reportu s funkcemi jednotlivých sekcí (interní / externí uživatel). Náklady na zpracování první varianty reportu budou 
zanedbatelné. Varianta reportu, při které popíšete kompletní vývoj webu až po jeho spuštění, se může pohybovat v řádu desí-
tek stran. Na Cordisu jsou podobné zprávy i padesátistránkové. Napsat takto dlouhý report nepochybně zabere podstatně 
více času a jeho příprava bude dražší, možná i několikanásobně.

Při rozhodování o tom, jak reportovat záleží samozřejmě hlavně na funkci produktu „webové stránky“ v kontextu projektového 
řešení. Pokud se jedná o standardní nástroj diseminace, jehož prostřednictvím budete informovat širokou veřejnost o svém 
projektu a jeho výsledcích, je díky Cordisu dobré vědět, že report ve formátu www.nazevprojektu.domena s úvodní informací 
o jaký „deliverable“ se jedná, je pro potřeby monitorování projektového postupu v relevantních situacích také zcela dostačující.

 

Pokročilé funkce Cordisu, které usnadní rešerši

Na všech stránkách, které v databázi projektových výsledků na Cordis otevřeme, můžeme najít odkaz „my booklet“. Kliknutím 
na tuto funkci si uložíme informace, které nás zajímají, do tzv. brožury. S údaji uloženými v brožuře je možné dále pracovat. Lze 
také ukládat výsledky jednotlivých hledání a uložená data následně exportovat do vybraného formátu. Díky této funkci jsme 
tedy například schopni během několika minut zjistit, že ve výzvě Twinning z roku 2017 bylo z třiceti projektů osm koordinováno 
výzkumnými ústavy. V našem konkrétním případě, kdy vědci váhali, zda výzva je či není určena pouze univerzitám, jsme samo-
zřejmě do rešerše vybrali úspěšné Twinning projekty i z jiných let. Nic to však nemění na skutečnosti, že bez podpory reálných 
informací z Cordisu by jeden velmi zajímavý projektový návrh patrně nikdy nevznikl. 

V době publikování této brožury ještě výsledky výzvy HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 nejsou k dispozici, můžeme 
tedy jen doufat, že projekt v náročné konkurenci uspěje. Stejně tak věříme, že Cordis přinese inspiraci i mnoha dalším českým 
týmům, které se rozhodnout vydat po sice náročné, ale o to víc inspirující cestě mezinárodní vědecké spolupráce financované 
z HORIZON Europe. 

  DOBRÉ PRAXE
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  AQUACULTURE  
INFRASTRUCTURES FOR 
EXCELLENCE IN EUROPEAN  
FISH RESEARCH 3.0 
(AQUAEXCEL 3.0)

Řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Číslo projektu: 871108 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.4.1.2. – Integrating and opening existing national and regional 
research infrastructures of European interest

•  H2020-EU.1.4. – EXCELLENT SCIENCE – Research Infrastructures

Koordinátor projektu: 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L‘AGRICULTURE, 
L‘ALIMENTATION ET L‘ENVIRONNEMENT

Zahájení/ukončení projektu: 11/2020 – 10/2025 
Doba realizace: 60 měsíců 
Náklady projektu: € 9 981 122,34 
Poskytnutá dotace: 100% 

Klíčová slova: 
rybářství; sdílení výzkumných infrastruktur; transnational access; výzkum

 ANOTACE PROJEKTU:

Náplní projektu je tzv. Transnational Access (TNA), který 
umožňuje využívat infrastrukturu partnerů projektu pro-
střednictvím malých výzkumných projektů. Nedílnou sou-
částí je také společný výzkum zaměřený na zlepšování 
postupů a služeb infrastruktury.

Projekt AQUAEXCEL 3.0 je nový projekt H2020, nástupce 
předchozích projektů Aquaexcel (AQUAEXCEL - FP7 
a AQUAEXCEL2020 - H2020: https://aquaexcel2020.
eu/), jejichž partnerem je Fakulta rybářství a ochrany vod. 
Projekt AQUAEXCEL 3.0 byl zahájen 1. listopadu 2020 
a bude pokračovat až do října 2025. Tento projekt H2020 
je financován Evropskou komisí a koordinován Dr. Marcem 
Vandeputtem z INRAE France. Projekt AQUAEXCEL 3.0 
integruje 40 špičkových evropských výzkumných zařízení 
v oblasti akvakultury, která poskytnou prvotřídní platformu 
pro výzkum v oblasti akvakultury, od biologie po technolo-
gii, do všech typů odchovných systémů pokrývající všechny 
hlavní druhy chovaných ryb v EU i ty nejslibnější nové 
druhy (korýši, makrořasy) a recyklační podniky. Projekt má 
dvě hlavní části. První z nich je Transnational Access (TNA), 
který umožňuje využívat infrastrukturu partnerů projektu 
prostřednictvím malých výzkumných projektů. Druhou částí 
je společný výzkum zaměřený na zlepšování postupů a slu-
žeb infrastruktury. V průběhu realizace na Fakultě rybářství 

a ochrany vod bude implementováno 22 projektů TNA se 
100 týdny přístupu.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se do 
projektu zapojila prostřednictvím velké výzkumné infrastruk-
tury CENAKVA (www.cenakva.cz), která je její součástí. 
Zapojila se do pracovních balíčků s hlavním výzkumným 
zaměřením na kapra a jesetera, management a zpraco-
vání metadat. Poskytuje výzkumné infrastruktury v rámci 
Transnational Access.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Zapojení do jednoho z nejvýraznějších infrastrukturních 
projektů v oblasti rybářství v Evropě je pro Fakultu rybář-
ství a ochrany vod JU velkým přínosem. Nabízí možnost 
spolupráce se špičkovými pracovišti napříč Evropskou unií 
a Evropským hospodářským společenstvím a umožňuje 
nabídnout vlastní výzkumnou infrastrukturu k realizaci 
nejlepších vybraných výzkumných záměrů a výzkumným 
týmům z Jihočeské univerzity dává možnost využívat infra-
struktury partnerských pracovišť.
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  WHY IS THE WORLD GREEN:  
TESTING TOP-DOWN CONTROL 
OF PLANT-HERBIVORE FOOD 
WEBS BY EXPERIMENTS WITH 
BIRDS, BATS AND ANTS 
(BABE)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 805189 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.1. – EXCELLENT – European Research Council (ERC)

Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Zahájení/ukončení projektu: 12/2018 – 11/2023 
Doba realizace: 60 měsíců 
Náklady projektu: € 1 455 031,75 
Poskytnutá dotace: 100% 

Klíčová slova: 
diverzita; gradient zeměpisné šířky; interakce rostlina – hmyz – predátor;  
koruny stromů; predace

ANOTACE PROJEKTU:

Predátoři efektivně snižují početnost býložravců a mohou 
být klíčem k tomu, aby náš svět zůstal zelený a v rovnováze. 
Projekt se proto zaměřuje na studium interakcí klíčových 
skupin predátorů s nižšími trofickými úrovněmi, tj. s býlo-
žravci a rostlinami. Například hmyzožraví predátoři jsou 
velmi důležití pro udržení přirozené rovnováhy lesních eko-
systémů, a proto budou prováděny manipulace s klíčovými 
hmyzožravými predátory (ptáky, netopýry a mravenci) za 
účelem měření jejich vlivu na nižší trofické úrovně v lesních 
podrostech a v korunách stromů. Projekt bude dále studo-
vat kompenzační či aditivní efekty jednotlivých skupin pre-
dátorů a predikovat vliv potenciálního úbytku predátorů na 
fungování ekosystémů.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Biologické centrum AV ČR je hlavním a jediným řešitelem 
projektu.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt pomůže implementovat potřebné protokoly pro 
experimenty s potravními sítěmi, abychom lépe pochopili, 
kteří predátoři udržují vybrané lesní ekosystémy v rovno-
váze, a jak jejich fungování bude reagovat na měnící se 
podmínky. Obohacování nebo ochuzování fauny je v sou-
časnosti široce diskutovaným problémem a projekt pomůže 
zjistit, jaké dopady bude mít nedostatek predátorů v přírod-
ních podmínkách ekosystémů s nízkou až vysokou diverzi-
tou, podél celého gradientu zeměpisné šířky. 
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  BREEDING INVERTEBRATES FOR 
NEXT GENERATION BIOCONTROL 
(BINGO)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 641456 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.3.1. – Fostering new skills by means of excellent initial training of 
researchers

Koordinátor projektu: WAGENINGEN UNIVERSITY 
Zahájení/ukončení projektu: 1/2015 – 12/2018 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 3 288 069 
Poskytnutá dotace: 100% 

Klíčová slova: 
BINGO; biokontrol; biologická ochrana plodin; škůdci; přirození nepřátelé

ANOTACE PROJEKTU:

Bezpečnější a zdravější produkce potravin, méně pesticidů 
a chemických látek v životním prostředí, to je jedna z hlav-
ních výzev, kterým lidská společnost dnes čelí. Biologická 
kontrola škůdců zemědělských plodin využívající jejich 
přirozených nepřátel má velký potenciál se s touto výzvou 
vypořádat. Ovšem kontrola nových exotických škůdců 
často vyžaduje import nepůvodních přirozených nepřátel. 
Takové praktiky představují riziko pro místní biodiverzitu. 
Nutnost importu takových přirozených nepřátel může mini-
malizovat optimalizace již existujících biologických ágens 
s těmi původními. Aby k takové optimalizaci mohlo dojít, 
je potřeba nejprve rozšířit znalosti o současném repertoáru 
přirozených nepřátel a především jejich genetické variabilitě. 
Cílem bylo najít cesty, jak využít přirozené genetické vari-
ace populací přirozených nepřátel, zlepšit jejich vlastnosti 
coby prostředku biologické ochrany plodin a přivést tyto 
prostředky do praxe. Výzkumné laboratoře z 9 evropských 
zemí hledaly vhodné predátory zemědělských škůdců jak 
běžných, tak invazivních, a způsoby, jak je co nejefektivněji 
chovat. Do projektu byly zapojeny i soukromé organizace, 
které poskytovaly problémy pro výzkum a které pak budou 
výsledky výzkumu ověřovat a zavádět do praxe. Součástí 
projektu byla rovněž příprava nové generace vědců zabýva-
jících se touto problematikou.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA: 

Biologické centrum bylo do projektu přizváno pro jeho 
expertní znalost hmyzu, pomocí nějž se dají predátoři 
škůdců pěstovat – dravé vosičky Trichogramma, které 

likvidují škůdce tak, že do nich kladou svá vajíčka. Tyto 
vosičky se dají chovat na vajíčkách zavíječe moučného. 
Biologické centrum je jediným pracovištěm na světě, které 
udržuje kmenovou banku zavíječe moučného. Jedna udržo-
vaná mutantní linie nese mutaci „scaleless“, která je zodpo-
vědná za absenci šupinek na křídlech zavíječů. Tato mutace 
je potenciálně zajímavá pro biotovárny a velkochovy zaví-
ječů, neboť šupinky uvolňované z křídel vyvolávají závažná 
alergická onemocnění zaměstnanců těchto provozů. 
Zapojení Biologického centra do projektu spočívalo v tom, 
že zkoumalo genetickou a molekulární podstatu mutace 
„scaleless“ a s využitím získaných poznatků se pokusí při-
pravit mutantní linii vhodnou pro provozní podmínky. 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt BINGO využil nejmodernější genetické techniky 
a znalosti pro zlepšení biologické ochrany rostlin. Úspěšně 
zvýšil povědomí o použitelnosti genetických technik pro 
biologickou kontrolu a v důsledku toho udělala biologická 
ochrana rostlin veliký krok k tomu, aby se stala životaschop-
ným řešením pro zabezpečení potravin na Zemi při součas-
ném snížení používání pesticidů a přítomnosti škodlivých 
chemických látek v přírodě.

Do projektu se zapojilo 24 výzkumníků, vyškoleno bylo 
13 Ph.D. studentů pro dráhu juniorských výzkumníků a 12 
akademických pracovníků z Nizozemí, Německa, Francie, 
Španělska, České republiky, Rakouska, Švýcarska, Řecka 
a Portugalska, kteří budou společně dál šířit přístupy biolo-
gické ochrany rostlin.H
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  BIOGASACTION

Řešitel: Česká bioplynová asociace 
Číslo projektu: 691755 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.3.3.2. – Low-cost, low-carbon energy supply

•  H2020-EU.3.3.7. – Market uptake of energy innovation - building on Intelligent 
Energy Europe

•  H2020-EU.3.3.3.1. – Make bio-energy more competitive and sustainable

•  LCE-14-2015 – Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy

•  H2020-LCE-2015-3

Koordinátor projektu: ENERGY CONSULTING NETWORK AS 
Zahájení/ukončení projektu: 1/2016 – 12/2018 
Doba realizace: 36 měsíců 
Náklady projektu: € 1 990 885 
Poskytnutá dotace: 100% (CSA)

Klíčová slova: 
uhlíková neutralita; bioplyn; energie; obnovitelné zdroje; zainterseované strany; 
biometan

ANOTACE PROJEKTU:

Ambicí projektu bylo stát se prostředkem pro rychlý rozvoj 
evropského bioplynového a biometanového sektoru a tím 
přispět k plnění cílů EU 2020. Projekt se zaměřil zejména 
na odstraňování netechnických překážek výroby bioplynu 
ze zemědělských odpadů. Projekt využíval vertikální spo-
lupráce na různých úrovních evropských, národních a regi-
onálních politik a také replikace již úspěšných a osvědče-
ných modelů. Projekt BiogasAction podpořený programem 
Horizon 2020 se kromě jiného zaměřil na propagaci úspěš-
ných příkladů rozvoje bioplynu ve vybraných evropských 
regionech, ve kterých byly použity ověřené podpůrné 
nástroje a strategie. To vše podpořené replikací a osvětou 
do dalších zemí a regionů EU. 

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Česká bioplynová asociace (CzBA) byla zapojena rov-
noměrně do všech pracovních balíčků, samostatně žádný 

z nich nevedla. V rámci ČR byla pro iniciaci projektových 
aktivit využita široká platforma členské základny CzBA 
a také největší odborná konference o bioplynu, kterou tato 
asociace organizuje. Každoročně se jí účastní kolem 200 
zájemců o tuto problematiku.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt významně podpořil celý sektor výroby bioplynu 
včetně všech aspektů od určení potenciálu, plánování, 
investice, provozu a zejména pak replikovatelnosti do dal-
ších zemí, kde se zavádění technologií pro výrobu a užití 
bioplynu nachází v různých fázích vývoje. „V ČR máme vel-
kou výhodu v v historické tradici výroby a využití bioplynu 
a díky velmi mohutnému rozvoji tohoto odvětví v posled-
ních letech máme možnost se podělit o zkušenosti se všemi 
aspekty této problematiky a pomoci tak v dalších zemích 
EU odstraňovat snáze překážky bránící tomuto bezpochyby 
environmentálně výhodnému způsobu výroby energie,“ 
poznamenává Jan Matějka, místopředseda CzBA.
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  COMPARATIVE INSECT 
CHRONOBIOLOGY 
(CINCHRON)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 765937 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.3. – EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

•  H2020-EU.1.3.1. – Fostering new skills by means of excellent initial training of 
researchers

Koordinátor projektu: UNIVERSITY OF LEICESTER 
Zahájení/ukončení projektu: 6/2018 – 5/2022 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 3 809 005,92 
Poskytnutá dotace: 100% 

Klíčová slova: 
transkriptomika; reverzní genetika a RNAi; hubení škůdců; genomika;  
behaviorální neurovědy

ANOTACE PROJEKTU:

Chronobiologie je studium biologických rytmů. Nejlépe 
pochopené cykly jsou ty s cirkadiánními 24 hodinovými 
periodami, které modulují časovou dynamiku fyziologie 
a chování všech vyšších organismů. Čtyři modelové orga-
nismy byly široce používány ke studiu základní molekulární 
biologie endogenních cirkadiánních hodin - cyanobakterie, 
houby Neurospora, octomilky Drosophila a myši. Hmyzí 
hodiny, cirkadiánní i sezónní, jsou životně důležité pro 
přizpůsobení se životnímu prostředí a nedávné globální 
vzorce změny klimatu znamenají, že hmyzí škůdci a přena-
šeči chorob rozšiřují své působení po Evropě. V důsledku 
toho vyvstává potřeba studovat cirkadiánní hodiny tohoto 
hmyzu a jak se synchronizují s prostředím. V rámci projektu 
bude vytvořeno integrované evropské centrum excelence 
pro výzkumný výcvik mladých začínajících výzkumníků 
(ESR) ve vznikající multidisciplinární oblasti komparativní 
chronobiologie hmyzu. Projekt propojí molekulární neuro-
genetiku a komparativní biologii. Odlišnosti těchto oborů 
budou využity ke vzájemnému prospěchu prostřednictvím 
školení ESR. Školení probíhají ve spolupráci s průmyslovými 
partnery a laboratořemi s různými oblastmi odbornosti, čímž 
se propojují různá odvětví i různé obory. Cílem je vycho-
vat novou generaci výzkumných pracovníků, kteří se budou 
orientovat v nejmodernějších technologických metodách 
a budou ovládat doplňující obecné dovednosti, což podpoří 
evropské akademické a průmyslové instituce. 

ZAPOJENÍ PARTNERA: 

Tým Biologického centra v projektu vede jednu z odborných 
aktivit a zároveň spolupracuje s dalšími partnery konsorcia 
na aktivitách spojených s etikou a diseminací. 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Prostřednictvím základního výzkumu cirkadiánních hodin 
bude mít projekt dopad jak na lidské zdraví, tak na bez-
pečnost potravin, a to díky studiu cirkadiánních a sezón-
ních reakcí hmyzích škůdců. Zároveň se díky projektu zvýší 
počet mladých výzkumníků vyškolených v moderní moleku-
lární a srovnávací neurogenetice hmyzu. Studenti rozvinou 
nejen své odborné dovednosti, ale získají zkušenosti se sou-
kromým sektorem. Díky tomu budou mít větší šanci uplatnit 
se jak v akademickém, tak v komerčním prostředí.
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  ECOLOGICAL DETERMINANTS OF 
TROPICAL-TEMPERATE TRENDS 
IN INSECT DIVERSITY 
(DIVERSIT Y6CONTINENTS)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 669609 
Program: Horizon 2020

• H2020-EU.1.1. – EXCELLENT SCIENCE – European Research Council (ERC)

Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Zahájení/ukončení projektu: 10/2015 – 9/2021 
Náklady projektu: € 3 349 618 
Poskytnutá dotace: 100% 

Klíčová slova: 
biodiverzita; potravní řetězec; herbivor; diversity6continents; ekologie; trofické 
vztahy; koexistence v tropickém lese; KAKOBA

ANOTACE PROJEKTU:

„Jak může tolik druhů koexistovat v tropickém lese?“ Tak zní 
jedna z klíčových otázek moderní ekologie, na kterou projekt 
Diversity6continents hledá odpověď. Za tímto účelem probí-
hal složitý terénní výzkum na šesti místech Země. Naprosto 
zásadní v tomto projektu bylo vzájemné porovnání ekologic-
kých vztahů mezi lesy tropickými a lesy mírného pásu. Toto 
porovnání, a to hned ve třech párech tvořených lesem tro-
pickým a lesem mírným, dávalo vědcům možnost dozvědět 
se obecné zákonitosti a rozpoznat je od zákonitostí platných 
jenom v té dané konkrétní lokalitě. Kvantitativní průzkumy 
a vzájemné porovnávání potravních řetězců rostlina – her-
bivor – parazitoid se uskutečnila ve vybraných lokalitách 
na různých místech Země - tropických lesích v Papui-Nové 
Guineji, Gabonu a Panamě a v lesích mírného pásu v České 
republice, Japonsku a USA. Získáná data jsou zcela unikátní. 
Pro jejich sběr byla vybudována nová výzkumná zařízení, obří 
jeřáby. Pro jejich vyhodnocení se vypracovaly nové metody, 
které umožňovaly testovat biodiverzitu podél ekologických 
gradientů. Studie umožnila definovat hybatele trendů zdola 
nahoru (rostliny) i shora dolu (nepřátelé). Propojením něko-
lika institucí tropického a mírného výzkumu projekt vytvořil 
novou výzkumnou infrastrukturu. Školením prošli studenti 
doktorského stupně z evropských i rozvojových zemí a zapo-
jili se rovněž místní obyvatelé. Objasněním obecné ekolo-
gické zákonitosti toho, jak na sebe jednotlivé druhy vzájemně 
působí prostřednictvím potravních řetězců, budeme napří-
klad schopni předpovídat, co se stane, když nějaký druh nebo 
celá skupina druhů zmizí. Je důležité porozumět složitému 
biologickému světu, v němž žijeme.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Biologické centrum bylo koordinátorem celého projektu. 
Prof. Vojtěch Novotný z Biologického centra AV ČR zalo-
žil a vede výzkumnou stanici Binatag Kalim Koli Batet 
(KAKOBA) na Papui Nové Guinei, která si od doby 
svého vzniku v roce 1997 vydobyla mezinárodní prestiž ve 
výzkumu biodiverzity.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt koncepčně, metodologicky a geograficky rozšířil 
jeden z největších datových souborů o tropických potrav-
ních řetězcích. Objasňuje principy vzájemných trofických 
vztahů mezi organizmy v tropických lesích a v lesích mírného 
pásu a jejich vzájemným porovnáváním zjišťuje obecně 
platné zákonitosti, aplikovatelné na různé lokality. Z tohoto 
pohledu jde o naprosto jedinečný projekt. Vybudovaný 
obří jeřáb pro sběr dat v papuánském výzkumném centru 
Binatag Kalim Koli Batet (KAKOBA) se stal unikátním zaří-
zením celosvětového významu v ekologickém výzkumu. Má 
50 metrů dlouhé rameno, díky němuž se badatelé dostanou 
do korun stromů na rozloze téměř 1 hektaru a mohou prová-
dět výzkum složitých vztahů lesních ekosystémů. Jeřáb má 
i vlastní muzeum a informační centrum, které nabízí výlety 
do třísethektarového území okolního nížinného pralesa. Pro 
místní papuánské obyvatele přináší zdroj trvalých příjmů. 
Tento jeřáb je dokonalým příkladem trvalé udržitelnosti. 
V rámci projektu bylo zpracováváno 11 disertačních prací 
PhD studentů z pěti zemí. 
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  DEVELOPING AND TRANSFERRING 
AN INNOVATIVE ENERGY FINANCING 
MIX IN ORDER TO ACTIVATE PRIVATE 
SECTOR FINANCE FOR INCREASED 
INVESTMENTS IN SUSTAINABLE 
ENERGY PROJECTS 
(E –  F IX)

Web: energyfinancing.eu  
Řešitel: JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací o.p.s., EKOPORT z. s. 
Číslo projektu: 785081 
Program: Horizon 2020

• H2020-EE-2016-2017 (topic: EE-23-2017)

• Type of action: CSA (Coordination and support action)

Koordinátor projektu: CONPLUSULTRA GMBH 
Zahájení/ukončení projektu: 3/2018 – 6/2021 
Doba realizace: 40 měsíců 
Náklady projektu: € 2 005 075 
Poskytnutá dotace: 100% 

Klíčová slova: 
energeticky úsporná opatření; obnovitelné zdroje energií; financování energií; 
EPC (Energy Performance Contracting - Energetické služby se zárukou);  
leasing; crowdfunding

ANOTACE PROJEKTU 

Cílem projektu bylo připravit evropský trh – se zaměřením 
na střední a jihovýchodní Evropu včetně zemí Kavkazu – na 
intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování 
v energetickém sektoru za účelem usnadnit nárůst investic do 
energetických projektů a služeb.

Partneři projektu pracovali na přizpůsobení inovativních 
mechanismů financování v energetice v partnerských zemích 
s dlouhodobým dopadem spuštění soukromých investic 
v oblasti energetické účinnosti. Mezi inovativní mechanismy 
financování byly vybrány: úvěrové linky pro uzavírání smluv 
o energetické náročnosti, modely leasingu pro projekty ener-
getické účinnosti v závislosti na rámcových podmínkách jed-
notlivých partnerských zemí a crowdfunding v energetickém 
odvětví. Rozvoj a zavádění těchto mechanismů byl doprová-
zen intenzivním školením, přenosem znalostí na místní i mezi-
národní úrovni a směřován na relevantní stakeholdery. Na 
realizaci projektu E-FIX se podíleli partneři z oblasti veřejné 
správy i soukromého financování energetických projektů 
ze zemí střední a jihovýchodní Evropy, Gruzie a Arménie. 
Celkově se jednalo o 14 partnerských institucí z 6 zemí. 

Projekt E-FIX cílil především na běžné majitele nemovitostí, 
kde je významný potenciál pro realizaci energeticky úspor-
ných opatření (EE) i instalace technologií obnovitelných 
zdrojů (OZE).

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Účelem projektu byla příprava a realizace inovativních způ-
sobů financování projektů OZE a EE v jednotlivých členských 
zemích, kde jsou tyto nástroje na různých úrovních rozvoje. 
Čeští zástupci projektu (JAIP a Ekoport ) se zaměřili na 
nástroje Crowdfuning a EPC. V oblasti Crowdfundingu byla 
realizována i pilotní akce: Crowdfundingová kampaň „Pro lidi“. 
Začátkem roku 2021 byla spuštěna dárcovská kampaň, jejímž 
účelem byl zisk prostředků pro spolufinancování projektů na 
zlepšení energetické situace budov spravovaných Diakonií 
Českobratrské církve evangelické. Konkrétně se jednalo 
o zařízení Diakonie Litoměřice a Krabčice. V Litoměřicích se 
soustředí na pracovní a společenské uplatnění dospělých lidí 
se zdravotním či sociálním handicapem, což zahrnuje centrum 
denních služeb, domov pro matky s dětmi, chráněné bydlení, 
sociálně terapeutické dílny a další služby. V Krabčicích posky-
tují služby seniorům, se zaměřením na Alzheimerovu nemoc.

Za ČR byl dále vytvořen Akční plán aktivit vedoucích k ener-
getickým úsporám po realizaci nastavených kroků. Mezi jed-
notlivé aktivity patřilo mimo jiné založení „Energy Finance 
Competence Centra“ při JAIP, vytvoření relevantní sítě 
stakeholderů na národní i regionální úrovni a realizace aktivit , 
jejichž účelem bylo šíření nových znalostí.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Partneři projektu získali příležitost pracovat ve velkém mezi-
národním konsorciu s různými typy organizací (univerzitami, 
neziskovými subjekty i finančními institucemi). I přes nepřízni-
vou epidemiologickou situaci bylo dosaženo všech indikátorů 
a byla ověřena možnost využívání nových inovativních nástrojů 
financování v energetickém průmyslu (v rámci ČR byla pilotně 
zvolena specifická forma crowdfundingu (CF) - charitativní CF). 
Ředitelka JAIP o.p.s. Ing. Michaela Novotná upřesnila: „Pokud 
budeme chtít v ČR splnit energetické limity zakotvené ve strategii 
Green Deal , bude zapotřebí aktivní zapojení všech - od velkých 
subjektů po fyzické osoby. Využívání alternativních finančních 
mechanismů a jejich zakotvení v legislativě by tak mohlo napo-
moci k dosažení daných limitů pomocí energetických úspor.“
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  ENHANCING ECOSYSTEM 
SERVICES MAPPING FOR POLICY 
AND DECISION MAKING 
(ESMER ALDA)

Web: esmeralda-project.eu 
Řešitel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - CzechGlobe 
Číslo projektu: 642007 
Program: Horizon 2020

• H2020-EU.3.5.2. – Protection of the environment, sustainable management of 
natural resources, water, biodiversity and ecosystems

Koordinátor projektu:  
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER 
Zahájení/ukončení projektu: 2/2015 – 7/2018 
Doba realizace: 42 měsíců 
Náklady projektu: € 3 133 306 
Poskytnutá dotace: € 3 002 166

Klíčová slova: 
ekosystémové služby; mapování ekosystémových služeb; flexibilní metody  
pro hodnocení; případové studie; MAES explorer

ANOTACE PROJEKTU: 

Projekt ESMERALDA (Posilování mapování ekosystémo-
vých služeb pro podporu rozhodování) byl řešen v letech 
2015-2018 v rámci EU Horizon 2020 Coordination and 
support action. Projekt byl zaměřený na různé aspekty 
mapování ekosystémových služeb (ES). Cílem projektu 
bylo vytvořit v součinnosti s různými aktéry strategie pro 
mapování a hodnocení ekosystémových služeb v členských 
státech EU a připravit flexibilní metodologie mapování 
a hodnocení služeb ekosystémů (MAES) na celoevropské, 
regionální a národní úrovni. Tyto podklady slouží jako pod-
pora rozhodování a procesů mapování a hodnocení ekosys-
témových služeb v členských státech, mimo jiné jako pod-
pora naplňování Strategie EU pro biodiverzitu. 

Projekt ESMERALDA vytvořil MAES Explorer, online nástroj 
s otevřeným přístupem. Uživatelé mohou procházet širo-
kou škálu produktů. Patří mezi ně zprávy o výsledcích pro-
jektu, vědecké publikace s otevřeným přístupem, učebnice 
mapování ES, glosář terminologie mapování a hodnocení ES 
a informační listy o zemích a případových studiích ilustrující 
implementaci a aplikace MAES. K dispozici jsou také apli-
kační karty metod ES zaměřené na výběr vhodných metod 
pro mapování a hodnocení jedné nebo více ES pro zodpo-
vězení základních otázek.

Další funkcí nástroje je Methods Explorer pro procházení 
databáze metod ESMERALDA a shromažďování dalších 
informací o metodách. Rozhraní pomáhá uživatelům pro-
duktů ESMERALDA najít to, co potřebují pro implementaci 
MAES v jejich zemi, regionu, oblasti nebo případové studii. 
Pokyny poskytují podrobné popisy implementace MAES 
v sedmi krocích.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA: 

CzechGlobe se podílel na řešení projektu ESMERALDA 
zejména v případových studiích, se vstupy do dalších 
pracovních aktivit, jako je biofyzikální hodnocení a mapo-
vání ekosystémových služeb. V rámci projektu se v roce 

2016 v Praze konal v pořadí 3. workshop projektu H2020 
ESMERALDA. Workshop byl zaměřený na testování meto-
dologií pro mapování a hodnocení ekosystémových slu-
žeb napříč Evropou. Jak napovídá titul workshopu Testing 
the methodology across Europe, přes 60 účastníků z 20 
evropských zemí se zabývalo různými přístupy k hodno-
cení zásobovacích, regulačních a kulturních ekosystémo-
vých služeb. Na workshopu byly představeny případové 
studie z Německa, Lotyšska a samozřejmě České republiky. 
Účastníci rovněž rozsáhle diskutovali vhodné metody pro 
hodnocení vybraných ekosystémových služeb, například 
ukládání uhlíku či rekreace. 

PŘÍNOSY PROJEKTU: 

Hlavním přínosem projektu bylo zapojení CzechGlobe do 
významného mezinárodního projektu v oblasti ekosysté-
mových služeb. Interakce a komunikace s partnery projektu 
vedla k celé řadě zajímavých výstupů, jak z vědeckého, tak 
aplikačního hlediska. Zároveň bylo možné prezentovat dosa-
vadní práci zaměřenou na hodnocení, mapování a modelo-
vání služeb ekosystémů v ČR v rámci případových studií 
a sdílet zkušenosti z ostatních evropských zemí. Částečně 
projekt rovněž pomohl zahájení diskuze o významu eko-
systémových služeb v politikách ČR, zejména díky účasti 
zástupců AOPK ČR a MŽP na pražském semináři. 
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  EVOLUTIONARY GAMES  
AND POPULATION DYNAMICS:  
FROM THEORY TO APPLICATIONS 
(EVOGAMESPLUS)

Řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Číslo projektu: 955708 
Program: Horizon 2020

• H2020-MSCA-ITN-2020 (topic: MSCA-ITN-2020)

• Type of action: MSCA-ITN-ETN (Innovative Training Networks)

Koordinátor projektu: Technische Universiteit Delft 
Zahájení/ukončení projektu: 3/2021 – 2/2025 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 3 980 389 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
evoluční teorie her; dynamický systém; Stackelbergův model; epidemiologie; 
onkologie

ANOTACE PROJEKTU:

Evoluční teorie her (ETH) byla vyvinuta jako matematický 
prostředek pro popis Darwinovy evoluce. Hrála klíčovou roli 
v objasnění evoluce agresivity (model jestřábi a hrdličky) 
a evoluci kooperace (vězňovo dilema). Původní modely 
se zaměřovaly na popis změn procentuálního zastoupení 
jednotlivých strategií (fenotypů) v populaci a neuvažovaly 
důležité faktory, jako jsou např. změny ve velikosti populace, 
interakce mezi dvěma nebo více populacemi, sociální vztahy 
atd. V průběhu času byla řada těchto faktorů zohledněna 
v rámci ETH a byla vyvinuta řada nových metodologií. 
ETH byla také použita v oblastech jako je ekonomie, soci-
ální vědy, politologie a medicína. Jedná se tedy o rychle 
se rozvíjející oblast jak v oblasti základní metodologie, tak 
i aplikací. Vzhledem k tomu, že rozvoj a aplikace ETH vyža-
dují mezioborové znalosti jak v matematice, tak i v biologii, 
nabízí tento projekt začínajícím výzkumným pracovníkům 
dobrou příležitost takové znalosti získat. Projektu se účastní 
15 evropských institucí a dále 15 spolupracujících institucí 
z celého světa. Projekt se zaměřuje na 4 výzkumná témata, 
která jednak rozvíjejí metodické přístupy ETH (např. mode-
lování strukturovaných populací, diferenciální rovnice) 
a dále se zaměřují na aplikace (modelování rakoviny, mode-
lování dynamiky interagujících populací a epidemiologií).

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Na katedře matematiky PřF JU byl v rámci projektu zaměst-
nán jeden ESR (Early Stage Researcher) z Francie. Ten se 
pod vedením seniorních pracovníků zapojených do projektu 
bude vzdělávat v oblasti evoluční teorie her a jejích aplikací 
v ekologii a epidemiologii. Český partner se dále bude podí-
let na organizování výuky v rámci projektu, tj. organizaci 
různých plánovaných škol včetně odborných přednášek na 
těchto školách atp. 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt umožnil přijmout jednoho začínajícího výzkumného 
pracovníka, který se bude vzdělávat v oblasti evoluční teo-
rie her a jejích aplikací v biologii a epidemiologii. Projekt 
umožňuje další mezinárodní posílení a internacionalizaci 
stávajícího biomatematického výzkumného programu na 
Přírodovědecké fakultě JU. 
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  BREAKING NEW GROUND  
FOR SOIL RESTORATION: 
FUNCTION AND FATE OF 
CORE BENEFICIAL MICROBIAL 
CONSORTIUM COATED BY 
PYROGENIC CARBON 
(FIREMAN)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 101003391 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.4. – SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING 
PARTICIPATION

Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Zahájení/ukončení projektu: 27/9/2020 – 26/9/2022 
Doba realizace: 24 měsíců 
Náklady projektu: € 156 980,64 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
půdní mikrobiální společenstva; jádrová bakteriální komunita (CBM); sukcese; 
pyrogenní uhlík; půdní inokulace; sekvestrace uhlíku; biologický odpad

ANOTACE PROJEKTU:

Biotické interakce mezi půdními mikrobiálními společenstvy 
a rostlinami hrají zásadní roli v ekologické sukcesi a tvoří 
základní hnací sílu k obnově půd. Teoreticky, inokulace 
sukcesně mladých půd jádrovými bakteriálními komuni-
tami (CBM) odebranými z půd pozdně sukcesních, může 
podpořit růst rostlin usnadněním získávání živin, modulací 
hladin rostlinných hormonů nebo nepřímo snížením inhibič-
ních účinků různých patogenních činitelů. V praxi jsou však 
takové postupy doposud neefektivní nebo dokonce jejich 
přínos nejednoznačný, protože po inokulaci CBM následo-
val rychlý pokles očkovacích buněk v důsledku nežádoucího 
exogenního prostředí, silné konkurence původních bakteri-
álních společenství či predace jinými organizmy. Slibným 
řešením se ukazuje být využívání mikrobiálních nosičů jako 
je pyrogenní uhlík, který navíc může být prospěšně získáván 
z biologických odpadů. Cílem tohoto projektu je výzkum 
použití CBM potažených pyrogenním uhlíkem pro inoku-
lace půd a zjistit dlouhodobé funkce takových postupů pro 
úpravy půd v praxi s ohledem na opětovné využití živin 
a sekvestraci uhlíku.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Biologické centrum AV ČR je hlavním a jediným řešitelem 
projektu.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt objasní mechanizmy ochranných účinků pyro-
genního uhlíku na mikrobiální společenstva CBM a jejich 
vzájemné synergie a vyvine novou metodu zpracovávání 
biologického odpadu používající pyrolýzu. Použitím nejmo-
dernějších technologií a kombinováním izotopových ana-
lýz, sekvenování a bioinformatiky posílí rozvíjející se sektor 
pyrogenního uhlíku ve střední Evropě.

 

Obrázek: Pyrogenic carbon – a promising tool for mitiga-
ting climate change: A thermochemical decomposition of 
organic material at elevated temperatures (200 − 750 °C) 
(Lehmann, 2007; Woolf, 2010) in the absence of oxygen (or 
any halogen) for decomposing bio-solids has been recogni-
zed as a method of multiple benefits for waste management, 
C sequestration and sustainable agriculture.
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  CONFLICT,  COMPETITION, 
COOPERATION AND COMPLEXITY: 
USING EVOLUTIONARY GAME 
THEORY TO MODEL REALISTIC 
POPULATIONS+  
(FOURCMODELLING)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 690817 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.3.3. – Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of 
knowledge

Koordinátor projektu: CITY UNIVERSITY OF LONDON 
Zahájení/ukončení projektu: 1/2016 – 12/2019 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 243 000 
Poskytnutá dotace: 89%

Klíčová slova: 
evoluční teorie her; Darwinova teorie evoluce; populace; konflikt; soutěž;  
spolupráce; složitost; matematické modelování; fourCmodelling

ANOTACE PROJEKTU: 

Evoluční teorie her je nová matematická disciplína propo-
jující matematiku s biologií. Jde o matematické vyjádření 
Darwinovy teorie evoluce. Umožnila vysvětlit například 
evoluci agresivity (model jestřába a hrdličky) či evoluci 
kooperace (vězňovo dilema). Původní modely byly značně 
idealizované, zaměřovaly se na popis změn procentuálního 
zastoupení jednotlivých strategií (fenotypů) v populaci 
a neuvažovaly důležité faktory, jako jsou např. změny ve 
velikosti populace, interakce mezi dvěma nebo více popu-
lacemi, sociální vztahy atd. Cílem tohoto projektu bylo 
vyvinout evoluční teorie her jak obecné, tak i zaměřené na 
konkrétní reálné populační scénáře a rozšířit tím současné 
poznání v této oblasti. Zaměřil se na 4 výzkumná témata: 
Konflikt, Soutěž, Spolupráce a Složitost. Projekt sestával 
z několika dílčích projektů. První se zaměřil na rozvíjení 
obecné teorie modelování evolučních her pro mnoho hráčů 
ve strukturovaných populacích a byl součástí každého ze 
tří dalších dílčích projektů. Druhý se zabýval komplexními 
hrami s hledáním potravy, zejména s časovým omezením 
a zahrnutím sekvenčního rozhodování o výběru místa. 
Třetí dílčí projekt zahrnoval vývoj výpočetních modelů 
časoprostorové dynamiky pro modelování pandemií. Čtvrtý 
dílčí projekt modeloval rakovinu jako komplexní adaptivní 
systém, kde se v lidském ekosystému vyvíjí populace nádo-
rových, normálních a imunitních buněk. Všechny jmenované 
dílčí projekty byly rozvíjeny paralelně tak, aby společně byla 
vyvinuta robustní a zároveň konzistentní a široce aplikova-
telná evoluční teorie her.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Biologické centrum AV ČR se do projektu zapojilo jako 
jeden z pěti účastníků projektu.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Evoluční teorie her je poměrně nová matematická disciplína, 
která nabývá na významu. Významným přínosem poznatků 
v této oblasti je jejich značný vliv na chápání problematiky 
uchování biodiverzity na Zemi. Tento projekt zveřejnil nové 
poznatky v 78 vědeckých publikacích. V jednotlivých dílčích 
projektech bylo dosaženo následujících výstupů. Současné 
evoluční modely byly přepracovány tak, aby byly použitelné 
na obecnější případy v realistických populacích. V druhém 
dílčím projektu byla vyvinuta komplexní teorie her s hledá-
ním potravy s časovým omezením, kde šlo o to, prozkou-
mat, co se stane, když jeden ze dvou předpokladů doposud 
platného modelu neplatí. Tedy idealizovaných předpokladů, 
že všechny interakce trvají stejně dlouho a že všichni jed-
notlivci se okamžitě spárují. V rámci třetího dílčího projektu 
byl studován vliv v sociálních sítích a dynamika šíření infekč-
ních chorob. Definovány byly nové modely pro porovnání 
vícerozměrných časových řad a nové techniky shlukování 
a vizualizace a byl vyvinut software EpiDMS, simulovaný 
prostor možného infekčního onemocnění. Výstupy čtvrtého 
dílčího projektu představovaly nástroje evoluční teorie her 
použitelné k modelování rakoviny a její terapie. V rámci 
každého ze čtyř dílčích projeků FourCModelling vznikly 
samostatné metodologie. Přesto, hlavním cílem bylo vyvi-
nout nějakou jednotnou metodologii, pokud jde o struk-
turu populace. Byly položeny její základní stavební kameny. 
Jedná se o začátek delšího integračního procesu. Šlo o vzru-
šující a úspěšný výzkumný projekt, na jehož výstupy bude 
navázáno v dalším projektu Horizon 2020 EvoGamesPlus, 
soustředícím svou pozornost i do aplikační sféry.
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  INSECT PHOTOPERIODIC TIMER 
( INPHOTIME)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 726049 
Program: Horizon 2020

• H2020-EU.1.1. – EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Zahájení/ukončení projektu: 4/2017 – 3/2022 
Doba realizace: 60 měsíců 
Náklady projektu: € 2 000 000 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
buněčná signalizace a buněčné interakce; molekulární genetika;  
reverzní genetika a RNA;, transdukce signálu; vývoj

ANOTACE PROJEKTU:

Mnohé organismy řídí svůj životní cyklus v návaznosti na 
roční období, kdy se nejenom vyhýbají nepříznivým podmín-
kám, ale připravují se na sezonní změny s předstihem. Právě 
tato schopnost „předvídat“ roční období přispěla k velkému 
úspěchu hmyzu žijícího v mírných pásmech. Jako nejspo-
lehlivější signál slouží délka dne (tzv. fotoperioda). Podstata 
fotoperiodického měření však zatím zůstává u hmyzu neob-
jasněna. Proto byly v laboratoři hlavního řešitele vyvinuty 
metodické postupy umožňující genetické manipulace rumě-
nice pospolné Pyrrhocoris apterus, což je druh hmyzu, jehož 
reprodukce je silně závislá na fotoperiodě.

V rámci projektu budou definovány molekulární a gene-
tické mechanismy fotoperiodických hodin, bude prozkou-
mán jejich vztah k cirkadiánním hodinám hmyzu a hodiny 
budou lokalizovány na anatomické úrovni. Z dlouhodobého 
hlediska by pochopení mechanismů řídících sezónní rytmy 
mohlo přispět k nalezení ekologicky šetrné regulace hmyzích 
škůdců.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Biologické centrum AV ČR je hlavním a jediným řešitelem 
projektu.

PŘÍNOSY PROJEKTU: 

V rámci projektu budou definovány molekulární a anato-
mické základy fotoperiodického časovače a také bude pro-
zkoumán jak jeho prostorový vztah k cirkadiánním hodinám 
v mozku hmyzu, tak jeho genetický základ. Toto poznání by 
mohlo přinést obecné implikace pro ekologicky šetrnou kon-
trolu hmyzích škůdců. 

Úvodní obrázek: Ruměnice slouží jako modelový organis-
mus ke studiu fotoperiodických hodin hmyzu. Vlevo dospě-
lec s vyznačeným umístěním mozku. Vpravo mozek zvětšený 
konfokálním mikroskopem; oranžově je značen neurohormon 
PDF (pigment dispersing factor), který je pro fotoperiodické 
hodiny důležitý.H

O
R

I
Z

O
N

 
2

0
2

0

56

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

57



  MODULATION OF JUVENILE 
HORMONE SIGNALING BY 
RECEPTOR PHOSPHORYLATION+ 
(JHSIGNAL)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 708832 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.3.2. – Nurturing excellence by means of cross-border  
and cross-sector mobility

Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Zahájení/ukončení projektu: 1/2017 – 12/2018 
Doba realizace: 24 měsíců 
Náklady projektu: € 154 720,80 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
juvenilní hormon; metamorfóza hmyzu; insekticidy juvenoidy;  
JH signální dráha

ANOTACE PROJEKTU:

Juvenilní hormony (JHs) jsou malé lipofilní signální molekuly 
zásadního významu pro vývoj a rozmnožování hmyzu a čle-
novců. Do určité fáze vývoje blokují metamorfózu, proměnu 
larvy v dospělce. Tento účinek je znám už dlouho a insekti-
cidy juvenoidy jsou běžně používány, aniž by ale moleku-
lární podstata účinků byla přesně známa, natož pak jejich 
dlouhodobý dopad na životní prostředí. Mezi druhy závislé 
na regulaci JH patří škůdci zemědělských plodin a přenašeči 
chorob, ale stejně tak i  užiteční opylovači a korýši. V sou-
časnosti tak hmyz a členovci, dosud nejúspěšnější skupina 
živočichů na planetě, dělá obrovské kroky k možnému vyhy-
nutí a hrozí „katastrofický kolaps přírodních ekosystémů“. 
Cílem tohoto projektu bylo přinést detailní informace o sig-
nální dráze juvenilního hormonu, primárně týkající se post-
-transkripčních fosforylačních modifikací receptorů juvenil-
ních hormonů. Znalost architektury těchto receptorů a jejich 
vzájemných interakcí s juvenilními hormony včetně jejich 
agonistických ligandů umožnila vyvinout látky na jiné nové 
bázi, jimiž bude možno do vývoje hmyzu zasahovat účinně 
a především selektivně. Výzkum byl prováděn pomocí pří-
stupů zahrnujících proteinovou biochemii, buněčnou biolo-
gii i vývojovou genetiku.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA: 

Laboratoř vývojové genetiky Entomologického ústavu AV 
ČR Biologického centra je celosvětovým lídrem v oblasti 
endokrinologie hmyzu a zejména výzkumu juvenilního hor-
monu a byla koordinátorem celého projektu.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Výzkum objevil nové aspekty mechanismu působení recep-
toru juvenilního hormonu v signální dráze, které pomohou 
vyvinout nové selektivní regulátory JH. Lepší pochopení 
signalizace JH je předpokladem pro zlepšení v současnosti 
dostupných insekticidů na bázi JH, které se nedaří cílit na 
škůdce, aniž by zabíjely užitečné druhy. Projekt upevnil roli 
Biologického centra na poli výzkumu v této oblasti v evrop-
ském výzkumném prostoru a položil základní pilíře pro nava-
zující výzkum.
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  MAPPING AND ASSESSMENT 
FOR INTEGRATED ECOSYSTEM 
ACCOUNTING 
(MAIA)

Řešitel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe 
Číslo projektu: 817527 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.3.5.2. – Protection of the environment, sustainable management  
of natural resources, water, biodiversity and ecosystems

Koordinátor projektu: Wageningen University  
Zahájení/ukončení projektu: 11/2018 – 10/2022 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 3 002 007,50 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
ekosystémové služby; ekosystémové účetnictví; modelování ES;  
ekonomické hodnocení 

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt MAIA (Mapping and Assessment for Integrated eco-
system Accounting) se zaměřuje na mainstreaming přírod-
ního kapitálu a ekosystémového účetnictví (NCA) v člen-
ských státech EU. MAIA využívá jako metodický základ pro 
NCA Systém environmentálního ekonomického účetnictví 
–ekosystémové účetnictví (SEEA-EA). SEEA- EA poskytuje 
konzistentní rámec pro analýzu a ukládání informací o eko-
systémových aktivech a tocích ekosystémových služeb ve 
fyzických i peněžních jednotkách. SEEA-EA uplatňuje pro-
storový přístup, který vyžaduje rozsáhlá (prostorová) data 
a modely jako vstupy do účtů.

Účetnictví přírodního kapitálu (NCA) se používá k výpočtu 
celkových aktiv ekosystému a toků přírodních zdrojů a slu-
žeb, které poskytuje společnosti. Projekt MAIA financovaný 
EU podpoří testování a implementaci NCA v devíti člen-
ských státech EU a Norsku jako hlavní metodu účetnictví 
přírodního kapitálu a ekosystémů. V projektu je aplikována 
metodika Systém environmentálního ekonomického účet-
nictví – ekosystémové účetnictví (SEEA-EA), která posky-
tuje jednotnou strukturu pro analýzu a ukládání informací 
o zásobách ekosystémů a tocích ekosystémových služeb, 
a to jak ve fyzickém, tak v peněžním vyjádření. MAIA odha-
duje politické priority pro účetnictví, testuje a podporuje 
NCA v deseti zemích, testuje inovativní techniky pro NCA 
v EU a podporuje různé komunikační aktivity.

V MAIA je uplatňován flexibilní přístup umožňující přizpů-
sobení rámce SEEA-EA podmínkám jednotlivých zemí EU. 
MAIA zejména: (i) posuzuje politické priority pro účetnictví; 
(ii) testovací, pilotní a hlavní NCA v 10 zemích; (iii) testuje 
inovativní přístupy pro NCA v evropském kontextu; a (iv) 
podporuje vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
v EU prostřednictvím různých činností v oblasti komunikace 
a šíření informací, včetně vývoje pokynů, internetového 
informačního systému a dalších usnadňujících akcí. MAIA 
zahrnuje práci v rámci země v Belgii, Bulharsku, České 
republice, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Nizozemsku, 
Norsku a Španělsku, ale prostřednictvím výměny dat, 
pokynů a zkušeností má dosah na všechny členské státy EU.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA: 

CzechGlobe se podílí na rozvoji pilotních ekosystémových 
účtů pro Českou republiku. Součástí je identifikace a spolu-
práce s klíčovými aktéry pro rozvoj ekosystémového účet-
nictví, jakým je např. Český statistický úřad. CzechGlobe 
uspořádal Národní konzultační seminář k rozvoji ekosysté-
mového účetnictví, podílí se na rozvoji inovativních metod 
pro ekosystémové účetnictví, například v oblasti modelování 
hydrologických ekosystémových služeb nebo ekonomických 
metod oceňování ekosystémů pro účetnictví přírodního 
kapitálu. Pro ČR jako jednu z pilotních zemí zpracoval infor-
mační list o současném stavu a prioritách ekosystémového 
účetnictví. 

PŘÍNOSY PROJEKTU: 

Hlavním přínosem projektu je podpora rozvoje ekosys-
témového účetnictví v České republice v rámci mezi-
národního statistického systému SEEA-EA. Jak říká 
řešitelka za CzechGlobe Davina Vačkářová: „Hodnota 
přírody se musí stát nedílnou součástí našeho bohatství, 
protože jinak je stále pro lidské činnosti a ekonomiku 
neviditelnou a bude docházet k pokračujícímu úbytku 
ekosystémových služeb.“ MAIA je v současnosti jediným 
vědeckovýzkumným projektem zaměřeným na odbornou 
podporu a výzkum ekosystémového účetnictví v Evropě. 
CzechGlobe tak může přispívat k rozvoji tohoto inova-
tivního prostředí pro začlenění hodnot přírody do národ-
ních účtů. 

Zajímavým aspektem projektu je interakce mezi ekology, 
ekonomy a statistiky. Ekosystémové účetnictví propo-
juje znalosti a zvyklosti mnoha oborů a je zajímavé sledo-
vat vývoj účetnictví ekosystémových služeb a expertní 
diskuze v rámci projektového konsorcia i se zapojenými 
spolupracovníky. 

V projektu MAIA byly vytvořeny informační listy o stavu 
ekosystémového účetnictví v pilotních evropských zemích, 
včetně České republiky.
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  A SUSTAINABLE MULTI-STRAIN, 
MULTI-METHOD, MULTI  PRODUCT 
MICROALGAE BIOREFINERY 
INTEGRATING INDUSTRIAL SIDE 
STREAMS TO CREATE HIGH-VALUE 
PRODUCTS FOR FOOD, FEED AND 
FRAGRANCE  
(MULTI–STR3AM)

Web: multi-str3am.com  
Řešitel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 887227 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.2.1.4. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and 
industrial technologies – Biotechnology

•  H2020-EU.3.2.6. - Bio-based Industries Joint Technology Initiative (BBI-JTI)

Koordinátor projektu: A4F – Algae for Future (Portugalsko) 
Zahájení/ukončení projektu: 5/2020 – 4/2024 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 9 179 688,75 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
řasová biotechnologie; udržitelné potravinářství; cenné látky; krmiva; kosmetika

ANOTACE PROJEKTU: 

Projekt MULTI-STR3AM byl iniciován potřebou přejít 
na udržitelné způsoby výroby potravin, krmiv a surovin. 
Mikrořasy mají obrovský biosyntetický potenciál a jsou 
bohatým zdrojem lipidů, bílkovin a vysoce hodnotných 
sloučenin, jako jsou například pigmenty. Navzdory těmto 
výhodám se produkty z mikrořas kvůli technologickým sou-
vislostem nemohou zatím stále rovnat produktům využíva-
jícím palmový olej nebo sójové boby. MULTI-STR3AM řeší 
tyto výzvy tím, že se zaměřuje na možnost technologického 
i biologického zvýšení produkce a zároveň snižuje náklady, 
čímž poskytuje hodnotné produkty pro velké koncové uži-
vatele v odvětví potravin, krmiv a vonných látek.

Projekt snižuje náklady, zvyšuje kultivační měřítko 
a udržitelnost prostřednictvím:

•  zlepšení vhodných kmenů mikrořas pomocí  
NON GMO technik

•  snížení CAPEX a OPEX produkce biomasy prostřed-
nictvím konstrukčního a inženýrského technologického 
rozvoje pěstování a sklizně

•  využití vedlejších produktů během pěstování v duchu 
cirkulární ekonomiky

•  integrace různých technologií v biorafinaci s více kmeny, 
metodami a více produkty („MULTI-biorafinérie“).

•  valorizace všech frakcí biomasy mikrořas přístupem 
zero-waste

MULTI-STR3AM předvede 7 spotřebitelských  
produktů, z nichž 6 je nových, včetně:

• lipidů pro roztíratelné tuky
•  bílkovin, sacharidů a lipidů pro přísady do krmiv  

pro drůbež, prasata a přežvýkavce
•  proteinů a malých organických sloučenin jako stavebních 

kamenů pro průmysl vonných látek

Zapojením globálních aktérů z průmyslového, akademic-
kého a neziskového sektoru vytváří MULTI-STR3AM plán 
pro ekonomicky životaschopnou kultivaci mikrořas v prů-
myslovém měřítku směrem k udržitelné budoucnosti evrop-
ských biologických průmyslových odvětví.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA

Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum Algatech v Třeboni 
se v projektu podílí na dvou klíčových vývojových aktivi-
tách. Vzhledem ke své zkušenosti s kultivací mikroskopic-
kých řas je jeho úkolem najít nové druhy mikroorganismů, 
které produkují hledané cenné látky ve větším množství 
nebo rychleji pomocí optimalizace kultivačního postupu. 
Zároveň se výzkumníci zabývají šlechtěním vhodných druhů 
mikrořas tak, aby zlepšili jejich biotechnologické využití, 
například zvýšením produkce tuků nebo naopak, aby potla-
čili nevhodné vlastnosti. Mikrobiologický ústav se věnuje 
i technologii zpracování a získání cenných látek, například 
karotenoidních barviv pomocí moderních metod separace. 
Takto získané látky vykazují vysoký stupeň čistoty, přes 90 
% a je možné je používat například pro funkční potraviny. 

PŘÍNOSY PROJEKTU 

•  zlepšení produktivity mikrořas o 10-20 % pomocí optima-
lizace kultivačních podmínek a šlechtění

•  snížení nákladů prostřednictvím designových a techno-
logických změn v zařízeních na kultivaci a zpracování 
mikrořas a využitím vedlejších a zbytkových produktů

•  zvětšení měřítka produkce mikrořas k získání dostatku 
biomasy pro tři klíčové odběratelské segmenty – potravi-
nářství, krmivářství a kosmetiky.

Úvodní obrázek: Pilotní zařízení pro kultivaci a zpracování 
mikrořas v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Třeboni
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  PARTNERSHIP FOR NEW ENERGY 
LEADERSHIP 2050 
(PANEL 2050)

Řešitel: AgEnDa z.s. 
Číslo projektu: 696173 
Program: Horizon 2020

•  EU.3.3.7. Market uptake of energy innovation – building on Intelligent Energy 
Europe

•  EE-09-2015 – Empowering stakeholders to assist public authorities in the defi-
nition and implementation of sustainable energy policies and measures

•  H2020-EE-2015-3-MarketUptake

•  CSA – Coordination and support action

Koordinátor projektu:  
MITTETULUNDUSUHING TARTU REGIOONI ENERGIAAGENTUUR 
Zahájení/ukončení projektu: 3/2016 – 2/2019 
Doba realizace: 36 měsíců 
Náklady projektu: € 1 790 500 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
uhlíkově neutrální obec/komunita; energie; obnovitelná energie;  
zainteresované strany 

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu PANEL 2050 bylo vytvoření trvalé a repli-
kovatelné udržitelné sítě na místní úrovni (obce/komunity), 
kde příslušní stakeholdeři spolupracují na vytvoření místních 
energetických vizí, strategií a akčních plánů pro přechod 
k nízkouhlíkovým komunitám k roku 2050. Projekt PANEL 
2050 se zaměřil na vytvoření těchto lokálních sítí v zemích 
střední a východní Evropy, kde tento typ platforem zcela 
chybí. Počet a typ zúčastněných stran se v různých regio-
nálních podmínkách velmi liší a ambicí tohoto projektu bylo 
vytvořit platformu, která zapojí všechny lokálně aktivní rele-
vantní zainteresované subjekty do rozvoje a implementace 
místní energetické strategie. Zároveň projekt dbal na jedno-
značnou replikovatelnost a širokou diseminaci. 

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

AgEnDa z. s. mimo aktivity společné pro všechny partnery 
řídila pracovní balíček Roadmap 2050. V rámci tohoto sou-
boru činností byla zpracována metodika pro regionální ana-
lytické práce, zformování místních týmů a vytvoření místních 
energetických vizí. Dále byla připravena návazná Roadmap 
a soubor konkrétních akčních plánů. 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt přinesl řadu cenných výsledků. Ve všech partner-
ských regionech se podařilo zformovat dohromady stovky 
odborníků, ale i zástupců veřejnosti, samospráv a nezisko-
vých organizací, kteří se pokusili definovat konkrétní kroky 
pro dosažení uhlíkové neutrality na místní úrovni. Současně 
byl vyvinut velmi rozsáhlý vzdělávací soubor a vyškoleni 
instruktoři pro další odbornou práci v daných regionech. 

V rámci projektu se konaly dvě velké odborné konference 
(Praha, Tartu), jichž se celkem účastnilo více než 500 
zástupců z celé Evropy. „V Jihočeském kraji, považuji za 
velký úspěch oslovení iniciativy Český soběstačný dům 
a zapojení jeho autorů do dílčích aktivit, zejména definování 
konkrétního akčního plánu, který byl zaměřen na vybudování 
regionální technologické platformy. Právě v jejich případě se 
jedná o velmi inovátorskou a mezinárodně oceněnou činnost, 
vývoj systému tzv. off-grid domu, tedy budovy, která není 
napojená na žádné inženýrské sítě“, říká Jan Jareš, předseda 
spolku AgEnDa z. s. 
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  EMPOWERING REGIONAL 
STAKEHOLDERS FOR REALISING 
THE FULL POTENTIAL OF 
EUROPEAN BIOECONOMY  
(POWER4BIO)

Web: power4bio.eu 
Řešitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Číslo projektu: 818351 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.3.2. – SOCIETAL CHALLENGES – Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the 
bioeconomy

•  H2020-EU.3.2.4.1. – Fostering the bio-economy for bio-based industries

•  H2020-RUR-2018 – Realising  the potential of regional and local bio-based 
economies

•  H2020-RUR-2018-1 CSA (Coordination and support action)

Koordinátor projektu: Fundacion Circe Spain - Centro De Investigacion  
De Recursos Y Consumos Energeticos  
Zahájení/ukončení projektu: 10/2018 – 3/2021 
Doba realizace: 30 měsíců 
Náklady projektu: € 2 969 893,75 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
bioekonomika; evropské regiony; výměna zkušeností; web katalog příkladů dobré 
praxe; bioekonomická regionální strategie; regionální panely stakeholderů (HUB)

ANOTACE PROJEKTU:

Bioekonomika je rychle se rozvíjejícím odvětvím s  vel-
kým potenciálem, které poskytuje zaměstnání více než 
17 milionům lidí v celé Evropě. Stále však existuje mnoho 
evropských regionů, jež téměř nevyužívají svých možností 
udržitelné ekonomiky nahrazující produkci založenou na 
fosilních zdrojích. Cílem POWER4BIO bylo posílit regi-
onální klíčové hráče a tím podpořit přechod k  bioeko-
nomice v  evropských regionech. Projekt nabídl nástroje, 
doporučení a rady potřebné k zavedení a rozvoji udrži-
telných regionálních bioekonomických strategií. Výsledky 
projektu byly ověřeny v 10 regionech, aby se daly uplat-
nit v praxi ostatních evropských regionů. Díky projektu 
POWER4BIO byly vytvořeny nové regionální bioekono-
mické strategie, akční plány či nové sítě spolupráce v pěti 
regionech střední a  východní Evropy a byly aktualizo-
vány již existující regionální bioekonomické strategie pěti 
regionů západní a jižní Evropy. Projekt POWER4BIO byl 
realizován v deseti regionech devíti zemí: v pěti regionech 
západní a jižní Evropy se středně až velmi vysoce vyspě-
lými bioekonomikami a v pěti regionech střední a východní 
Evropy s málo až středně vyspělými bioekonomikami. 
Projekt se také zabýval dostupností surovin a stavem pří-
slušných bioekonomických strategií. V rámci POWER4BIO 
byly za pomoci regionálních expertních skupin (tzv. hubů) 
vypracovány bioekonomické strategie pro regiony střední 
a  východní Evropy zapojené do projektu. V západních 
regionech s již existujícími strategiemi pomůže projekt 
k pochopení a aktualizaci úplného potenciálu bioekono-
miky a  překonání bariér na cestě k vytyčeným cílům.

Během projektu POWER4BIO bylo realizováno  
pět hlavních výstupů:

• Katalog vyspělých technologií a byznys modelů
•  Založení regionálních bioekonomických expertních skupin
• Vytvoření nových bioekonomických mostů mezi regiony
•  Uspořádání 10ti exkurzí a tréninkových programů pro 

regionální klíčové hráče
•  Vytvoření souboru bioregionálních strategických 

akcelerátorů

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Jihočeský kraj nemá vlastní strategii zaměřenou na bioeko-
nomiku. Zmínky o bioekonomice a její roli v rozvoji regi-
onu lze nalézt ve dvou klíčových dokumentech týkajících 
se regionu. Zmíněnými dokumenty jsou Program rozvoje 
Jihočeského kraje 2014–2020 a Regionální příloha Národní 
strategie výzkumu a inovací (RIS 3). Bioekonomiku jako 
téma obsahuje i Strategický plán rozvoje Smart Regionu 
Jihočeského kraje pro období 2019–2023. V rámci pro-
jektu POWER4BIO vznikla regionální expertní skupina 
(tzv. hub), jejíž aktivnější část se postupem času přeměnila 
na Jihočeský spolek pro bioekonomiku (JSBE), jenž bude 
zaměřen na využití bioekonomického potenciálu jihočes-
kého regionu. Tento spolek je v současnosti součástí Krajské 
inovační platformy pro bioekonomiku a oběhové hospo-
dářství RIS3 strategie Jihočeského kraje. Jihočeský kraj má, 
pokud jde o bioekonomiku a její zavádění v praxi na národní 
úrovni, oporu v dokumentu Ministerstva zemědělství – 
Koncepce bio-hospodářství v České republice z pohledu 
resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019–2024. 
Bioekonomické aktivity vědy a výzkumu jsou sdruženy 
pod Platformou pro bioekonomiku ČR, spoluzakladatelem 
Platformy je i Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity.

PŘÍNOSY PROJEKTU: 

Pracovníci Katedry regionálního managementu a práva 
Ekonomické fakulty JU měli příležitost spolupracovat na 
významném mezinárodním aplikačním projektu v rámci pro-
gramu Horizon 2020. Byla ověřena schopnost komunikace 
a spolupráce s celou paletou zahraničních i regionálních part-
nerů z různých průmyslových i vědních odvětví. Z regionál-
ního pohledu je hlavním přínosem projektu právě nastarto-
vání komunikace a spolupráce mezi stakeholdery v regionu. 
Byl charakterizován možný bioekonomický potenciál regionu, 
ale také nedostatky a bariéry – legislativní, administrativní 
a finanční, bránící zavádění konceptu bioekonomiky na regi-
onální (jihočeské) úrovni. Z pohledu EF JU je úspěšně ukon-
čený projekt POWER4BIO branou k další spolupráci na pro-
jektech podobného významu.
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  READINESS OF ICOS FOR 
NECESSITIES OF INTEGRATED 
GLOBAL OBSERVATIONS  
(RINGO)

Řešitel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe 
Číslo projektu: 730944 
Program: Horizon 2020

•  H2020-EU.1.4.1.1. – Developing new world-class research infrastructures

•  H2020-EU.1.4. – EXCELLENT SCIENCE – Research Infrastructures

•  Type of action: CSA (Coordination and support action)

Koordinátor projektu: Integrated Carbon Observation System European 
Research Infrastructure Consortium (ICOS ERIC) 
Zahájení/ukončení projektu: 01/2017 – 12/2020 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 4 719 680 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
globální observační systém; skleníkové plyny; ICOS; pozorování uhlíku;  
změna klimatu

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu „Připravenost ICOS na potřebu integrova-
ných globálních pozorování“ (RINGO) bylo zajištění dalšího 
rozvoje výzkumné infrastruktury ICOS a  konsorcia Evropské 
výzkumné infrastruktury ICOS ERIC a podpora jejich udrži-
telnosti. Rozvoj připravenosti ICOS RI se týkal pěti oblastí:

•  Vědecká připravenost - podporovala další konsolidaci 
pozorovacích sítí a zlepšování jejich kvality, což vedlo 
k vyšší připravenosti ICOS RI být evropským pilířem v glo-
bálním systému pozorování skleníkových plynů.

•  Geografická připravenost - se zaměřila na posílení člen-
ství a udržitelnost ICOS podporou zainteresovaných zemí 
při budování národního konsorcia, propagaci ICOS vůči 
národním zúčastněným stranám, na konzultace (např. 
o možnostech využití strukturálních fondů EU k vybudo-
vání infrastruktury pro pozorování ICOS) a také na školení 
pro zlepšení připravenosti vědců pracovat v rámci ICOS.

•  Technologická připravenost - rozvíjela a standardizovala 
technologie pro pozorování skleníkových plynů, které jsou 
nezbytné pro podporu nových požadavků na znalosti 
a zohlednění technologického pokroku a přispívat k němu.

•  Připravenost dat - zlepšila datové toky směrem k různým 
skupinám uživatelů přizpůsobením se vyvíjeným a dyna-
mickým (webovým) standardům.

•  Politická a administrativní připravenost - prohloubila glo-
bální spolupráci observačních infrastruktur a  tím i spo-
lečný společenský dopad.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Řešitelský tým z CzechGlobe koordinoval pracovní balí-
ček zaměřený na posílení budování kapacit v oblasti řízení 
výzkumné infrastruktury, souvisejících vědeckých znalostí 
a rozvoje lidských zdrojů výzkumné infrastruktury v partner-
ských a kandidátských zemích konsorcia ICOS. Práce prove-
dené v rámci tohoto pracovního balíčku rozšířily geografické 
pokrytí pozorování ICOS a vyškolily nové partnery ICOS, 

aby jejich pozorování odpovídala technickým a vědeckým 
standardům ICOS.

CzechGlobe se dále zapojil do pracovního balíčku zaměře-
ného na zvýšení interoperability dat ICOS prostřednictvím 
registru typu metadat a na zpřístupnění starších dat (podle 
ICOS standardů) na nejlepší možné úrovni kvality.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Při přípravě projektu byl CzechGlobe osloven díky své 
bohaté a úspěšné participaci na projektech strukturálních 
fondů EU, díky kterým byla vybudována výzkumná envi-
ronmentální infrastruktura, úspěšně zapojená v několika 
pan-evropských konsorciích: ICOS – Integrated Carbon 
Observation System – infrastruktura pro výzkum toku 
skleníkových plynů (zakládající člen); AnaEE – analytická 
a experimentální infrastruktura pro ekosystémy (zakládající 
člen), EUFAR – EUropean Facility for Airborne Research 
– infrastruktura pro letecký dálkový průzkum v přírodních 
vědách. CzeCOS je také členem ESFRI eLTER RI – infra-
struktura pro dlouhodobý výzkum ekosystémů, kritických 
zón a sociálně-ekologických systémů, ESFRI DANUBIUS 
- RI - výzkumná infrastruktura zaměřená na výzkum říč-
ních a mořských systémů a ESFRI ACTRIS – výzkumná 
infrastruktura pro výzkum atmosférických aerosolů, oblaků 
a reaktivních plynů. Díky těmto bohatým zkušenostem měl 
CzechGlobe co nabídnout potenciálním budoucím členům 
z 8 zemí EU (Řecko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Estonsko 
Španělsko, Portugalsko, Irsko) a partnerské Jihoafrické 
republice. „V rámci projektu byly realizovány různé tréninky 
související s etablováním a provozem výzkumné infrastruk-
tury ICOS a dále byly připraveny měřící protokoly, manu-
ály a informační materiály pro kolegy z výše uvedených 
zemí.“ Uvedl Jiří Kolman, vědecký tajemník CzechGlobe , 
který zodpovídal v projektu za vedení pracovního balíčku 
zaměřeného na posílení budování kapacit v oblasti řízení 
výzkumné infrastruktury, souvisejících vědeckých znalostí 
a rozvoje lidských zdrojů.
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  THE ROLE OF POLYCOMB 
REPRESSIVE COMPLEX 2 (PRC2) 
IN PLANT ACCLIMATION TO 
AMBIENT LIGHT 
(RPAAL)

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Číslo projektu: 101025853 
Program: Horizon 2020

•  H2020 EU.1.3.2. – Nurturing excellence by means of cross-border  
and cross-sector mobility

Koordinátor projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Zahájení/ukončení projektu: 4/2021 – 3/2023 
Doba realizace: 24 měsíců 
Náklady projektu: € 144 980,64 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
rostlinná genetika; epigenetika a genová regulace; fyziologie prostředí;  
posttranslační modifikace histonů; Polycomb represivní komplex 2

ANOTACE PROJEKTU:

V současnosti existují pouze omezené znalosti o tom, jak se 
Polycomb represivní komplex 2 (PRC2) podílí na kontrole 
řízení rostlin. Na základě nedávných pozorování vědci před-
pokládají, že PRC2 působí v plně diferencovaných buňkách 
a moduluje aklimatizaci okolního světla. Projekt RPAAL 
identifikuje krátkodobé a dlouhodobé světelné aklimatizační 
reakce, které vyžadují aktivitu PRC2 k určení molekulárních 
mechanismů řízených PRC2 a světelných signálních drah 
modulovaných PRC2.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Biologické centrum AV ČR je hlavním a jediným řešitelem 
projektu.

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Pokud se podaří ověřit hypotézu, že epigenetická modifikace 
by mohla mít vliv na výnos plodin, může mít velkou komerční 
hodnotu a přispět k řešení celosvětového problému nedo-
statku potravin. Mimo to projekt přispěje k rozvoji profes-
ních i osobnostních dovedností řešitele projektu tak, aby se 
v budoucnu stal excelentním a nezávislým výzkumníkem.

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

70

H
O

R
I

Z
O

N
 

2
0

2
0

71



  SUPPORTING EU-AFRICAN 
COOPERATION ON RESEARCH 
INFRASTRUTURES FOR FOOD 
SECURITY AND GREENHOUSE 
GAS OBSERVATIONS 
(SEACRIFOG)

Řešitel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe 
Číslo projektu: 730995 
Program: Horizon 2020

•  H2020-INFRASUPP-2016-1 (type of action: CSA)

Koordinátor projektu: Johann Heinrich von Thuenen- Institut 
Zahájení/ukončení projektu: 3/2017 – 8/2020 
Doba realizace: 42 měsíců 
Náklady projektu: € 1.999.890  
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
EU-Africa; výzkumná infrastruktura; potravinová bezpečnost;  
pozorování skleníkových plynů; interoperabilita 

ANOTACE PROJEKTU:

Africké státy čelí rostoucím rizikům globální změny souvise-
jící s rychlou změnou lidských sídel a intenzitou využívání 
ekosystémových služeb. Variabilita klimatu a trendy změny 
klimatu současně zesilují důraz na ekosystémy, které zajiš-
ťují environmentální bezpečnost, a to jak lokálně (např. 
ekosystémové služby), tak regionálně (např. možnosti udrži-
telného rozvoje) a mezinárodně (např. sekvestrace uhlíku). 
Proto je na mnoha místech Afriky, kde blahobyt společnosti 
úzce souvisí se stavem životního prostředí (týká se zejména 
biomasy pro výrobu energie a potravin a hydrologických 
podmínek, jako je dostupnost vody a její kvalita) potřebné 
integrovaně a multidisciplinárně tyto problémy řešit.

Politici a zainteresované strany rozhodující o využívání 
půdy jsou stále více závislí na znalostech o stavu život-
ního prostředí. Proto byly dlouhodobé pozorovací systémy 
a výzkumné infrastruktury identifikovány jako nepostrada-
telné pro vytváření znalostí, které mají sloužit k vytváření 
adaptací na změnu klimatu, zajišťování potravin a zmírňo-
vání změny klimatu. Projekt SEACRIFOG podporoval spo-
lupráci mezi EU a Afrikou v oblasti výzkumných infrastruk-
tur. Jeho účelem bylo zvýšit soudržnost a spolupráci mezi 
infrastrukturami v Evropě a Africe, s důrazem na posílení 
technických kompetencí, povědomí o vědě a na celoživotní 
vzdělávání v Africe s cílem usnadnit využívání výsledků 
výzkumu pro tvorbu politik založených na důkazech a záro-
veň chybějící znalosti pro budoucí směry výzkumu.

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

V rámci projektu SEACRIFOG CzechGlobe organizoval 
tři konzultační workshopy, jichž se zúčastnili zástupci z 33 

organizací. Workshopy byly uspořádány v Keni (květen 2017), 
v Ghaně (červen 2017) a v Zambii (duben 2018) formou 
světové kavárny a jejich účelem bylo shromáždění a sdílení 
znalostí účastníků o: (i) důsledcích změn ve využívání půdy 
pro zabezpečení potravin; (ii) pozorování skleníkových plynů, 
zásob uhlíku a zmírňování změny klimatu; (iii) inteligentním 
zemědělství v Africe. Největší a nejčastější identifikované 
problémy se týkaly dostupnosti dat a metadat - přístupnosti, 
použitelnosti, interoperability, rozlišení, formátu a v souhrnu 
jejich kvality. Mimo to byl zdůrazněn význam sdílení údajů 
a znalostí a potřeba rozvíjet nejen technologie a výzkumné 
infrastruktury, ale také efektivně spolupracující sítě. 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Projekt SEACRIFOG přispěl k pochopení dynamiky nízkého 
adaptačního potenciálu a identifikaci překážek při přijímání 
a provádění zmírňujících a adaptačních opatření v Africe. 
Kromě přenosu vědeckých a technických znalostí mezi 
partnery byl projekt SEACRIFOG významný také pro spo-
lupráci mezi Evropou a Afrikou. „Měli jsme příležitost setkat 
se stakeholdery z různých oblastí (akademická sféra, výzkum, 
infrastruktura, zemědělci, nevládní organizace, mezinárodní 
organizace, vládní instituce a soukromý sektor) a osobně s 
nimi komunikovat.  Dozvěděli jsme se více o skutečných pod-
mínkách ve vědě i v běžném životě v afrických zemích. Naše 
spolupráce v Africe je stále velmi aktivní,“ doplňuje infor-
mace o projektu Manuel Acosta z CzechGlobe.
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  ÚČINNÉ V YUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH 
ZDROJŮ PRO UDRŽITELNÉ 
A NAVZÁJEM PROPOJENÉ 
HOSPODAŘENÍ V OBLASTECH 
VODA-PŮDA-POTRAVINY-ENERGIE 
-KLIMA 
(SIM4NEXUS)

Řešitel: ENKI, o.p.s. 
Číslo projektu: 689150 
Program: Horizon 2020

Koordinátor projektu:  
Stitching Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
(Wageningen University & Research – Netherlands) 
Zahájení/ukončení projektu: 6/2016 – 06/2020 
Doba realizace: 48 měsíců 
Náklady projektu: € 7 895 657,50 
Poskytnutá dotace: 100%

Klíčová slova: 
videohry (serious game); analýza politik; tematické modely;  
system dynamics modelling; případové studie

ANOTACE PROJEKTU:

V současné době se stává velmi populární vytvářet funkční 
propojení (tzv. nexus) mezi různými složkami životního pro-
středí i socioekonomickými faktory se snahou postihnout 
maximální možnou komplexnost a složitost vazeb. V rámci 
projektu bylo základní schéma voda-energie-potraviny 
rozšířeno na systém voda-krajina-potraviny-energie-klima 
(WLFEC). Opírá se o iniciativu EU zaměřenou na efek-
tivní využívání zdrojů (EC 2011), která by měla vypracovat 
plán, jenž by „určil střednědobé a dlouhodobé cíle a opat-
ření potřebná pro jejich dosažení“. Primárně je kladen důraz 
na nízkouhlíkovou a zelenou ekonomiku. Rovněž definuje 
omezení, která vyplývají z protichůdnosti některých opat-
ření (politik, legislativy), nedostatečnou znalost vazeb mezi 
jednotlivými složkami WLFEC a nejistotou jejich vývoje. 
Z tohoto důvodu byla část projektu zaměřena na rozsáhlou 
analýzu souladu evropských a národních strategií, koncepcí 
a legislativy v oblastech WLFEC a možností integrace cílo-
vých politik do nexus modelu a na vědeckou podporu nexus 
přístupu. Pro pochopení složitých vztahů bylo nezbytné 
zároveň stanovit míru zobecnění a umožnit transfer znalostí 
do vzdělávání a rozhodovacích procesů. K tomuto účelu 
bylo využito přístupu serious gaming, tedy videoher, které 
jsou využívány primárně pro edukativní, tréninkové, informa-
tivní a investigativní účely v mnoha oborech. Serious game 
měla umožnit zúčastněným stranám porozumět a dozvědět 
se o střednědobých a dlouhodobých dopadech politik sou-
visejících s WLFEC nexus a výsledky by měly být využitelné 
pro rozhodovací procesy v oblasti životního prostředí. Vývoj 
hry využíval tematické modely a integrované odborné zna-
losti prostřednictvím modelování dynamiky systému (SDM). 
Podkladem pro řešení bylo 12 případových studií. 

ZAPOJENÍ ČESKÉHO PARTNERA:

Téměř všechny případové studie se zaměřily na low-
-carbon development, snížení emisí skleníkových plynů, 

podporu obnovitelných zdrojů a efektivitu využívání vod-
ních zdrojů. Studie ENKI představovala výjimku. V pře-
shraniční případové studii (spolupráce s Potsdam Institut 
Für Klimafolgenforschung, Německo a Obcianske združe-
nie MVO Ĺudia a Voda Košice, Slovensko) se zaměřila na 
hodnocení velkých půdních bloků ve vztahu k distribuci 
sluneční energie a vodnímu cyklu. Do tematických modelů 
se snažila implementovat význam vegetace pro tvorbu lokál-
ního klimatu a vodní cyklus. Zaměřila se na možnosti změny 
struktury a fungování krajiny pomocí integrace mokřadů. 
Zabývala se analýzou Společné zemědělské politiky ve 
vztahu k: trvale udržitelnému hospodaření v krajině, retenci 
vody a látek, tvorbě lokálního klimatu. 

PŘÍNOSY PROJEKTU:

Přínosem projektu byla možnost nahlédnout do principů 
tvorby různých klimatických předpovědních modelů/scé-
nářů a jejich využití v politikách a rozhodovacích procesech, 
které mají směřovat ke zmírnění klimatické změny. Dle zjiš-
těných skutečností většina predikčních modelů neodpovídá 
realitě, je datově zkreslená a pracuje na principu „korelovat 
lze všechno se vším“, bez znalosti základních biotických pro-
cesů. Výsledky nelze považovat za relevantní podklady pro 
rozhodovací procesy v oblasti ochrany klimatu a trvale udr-
žitelného rozvoje. Např. nelze kvalitně modelovat vliv zásahů 
člověka v krajině, malý vodní cyklus a principy vysušování 
krajiny. Na začátku řešení projektu jsme položili otázku, 
jak se revitalizace naší zemědělské krajiny (zadržení vody, 
obnova niv) projeví na lokálním klimatu. Současné modely 
takovou otázku zodpovědět nedokáží a podklady jak otázku 
zodpovědět jsme formulovali sami (Lidé a Voda/People and 
Water, ENKI). Problém je popsán v PolicyBrief a v rukopise 
vědeckého článku, který byl přijat do recenzního řízení.
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