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MOTTO:
„Inovaèní politika - klíè k evropské konkurenceschopnosti“
„Inovace = (technologie+lidé) + kapitál“

1. ÚVOD
Inovaèní procesy se všeobecnì pokládají za klíè k hospodáøskému rozvoji. Evropská unie
(pøedtím Evropské hospodáøské spoleèenství) podporuje a sleduje rozvoj inovací témìø tøicet
let. Do poloviny 90. let byly inovaèní projekty zamìøeny pøedevším na demonstraci a šíøení
výsledkù výzkumu a vývoje jako procesu, který následuje po ukonèeném výzkumu, dále na
zvyšování informovanosti o nových technologiích a na informace o reakcích trhu na nové ino-
vace. Ze srovnávacích analýz, provedených v prvé polovinì 90. let, však vyplynulo, že
Evropská unie (EU) znaènì zaostává v mnoha ohledech za realizací výsledkù výzkumu
a vývoje v praxi za USA a Japonskem. Ukázalo se, že vìdecká výkonnost v EU je na srov-
natelné úrovni (v nìkolika oborech na lepší úrovni), ve srovnání s USA a Japonskem.
Technologická a ekonomická výkonnost v high-tech sektorech, jako je napø. elektronika
a informaèní technologie, je však významnì horší než v USA a Japonsku /1/. Proto byl v roce
1997 po rozsáhlé diskusi vyhlášen První akèní plán pro inovace v Evropì a zahájena øada
výzkumných i doplòujících organizaèních aktivit na podporu inovaèních procesù v zemích
EU /2/. Podobné aktivity byly rozvinuty i v èlenských státech EU. 
V roce 1999 byla jmenována nová reorganizovaná Komise EU a problematika inovací byla
vèlenìna do generálního øeditelství „Podniky“, èímž byla podpoøena vazba inovací na mno-
hostrannou problematiku evropských podnikù. Z pravidelnì provádìných hodnocení vyplýva-
lo, že stav analyzovaný v roce 1996, tj. zaostávání v high-tech oborech za USA a Japonskem,
se v podstatì nemìní. Zvláštní zasedání Evropské rady (European Council) v Lisabonu
v bøeznu 2000, které se zabývalo zvýšením zamìstnanosti, urychlením ekonomické reformy
a sociální soudržností jako významnou èástí ekonomiky založené na poznání, proto stanovilo
nový strategický cíl pro pøíštích 10 let: EU se musí stát ve svìtovém mìøítku nejvíce konku-
renceschopnou a nejdynamiètìjší ekonomikou založenou na poznání, schopnou udržitelného
ekonomického rùstu s více a lepšími pracovními pøíležitostmi a vìtší sociální soudržností.
Vedle jiných opatøení byla vyhlášena poprvé evropská výzkumná politika zformulovaná
v dokumentu „Evropský výzkumný prostor“ /3/. Souèasnì byla vyhlášena i evropská inovaèní
politika /4/. Inovaèní procesy, které byly významnì podporovány v 5. Rámcovém programu
výzkumu a vývoje EU /5/, jsou podporovány i v 6. Rámcovém programu /6/. Zaèalo se hovoøit
o budování evropského výzkumného a inovaèního prostoru. Tzv. „Lisabonská strategie“ je
støedem neustálé pozornosti Komise a dalších orgánù EU. Význam inovací v této strategii byl
nedávno zdùraznìn ve sdìlení Komise „Inovaèní politika: Aktualizace pøístupu Unie v souvis-
losti s lisabonskou strategií“ /7/ (viz též Pøíloha 1.) a potvrzen na jarním zasedání Evropské
rady v bøeznu 2003 v Bruselu /8/.
Èeská republika se má stát plnoprávným èlenem Evropské unie v roce 2004. Slovo „plno-
právným“ je zavazující pro obì strany. Zatím co Evropská unie se silnì orientuje na podporu
technického pokroku, vìdy, výzkumu a inovaèních procesù a nìkteøí její èlenové již pøedèí
v nìkolika parametrech hodnocení výzkumných a inovaèních aktivit USA i Japonsko (Švédsko,
Finsko), Èeská republika teprve v posledních letech zaèala systematicky analyzovat svoji
výzkumnou výkonnost /9, 10/ a zformulovala Národní politiku výzkumu a vývoje /11/, která se
v souèasné dobì pøepracovává. Prvý Národní program výzkumu má být zahájen od roku 2004
/12/. Je skuteèností, že finanèní podpora výzkumu a vývoje z veøejných prostøedkù již tøi roky
v podstatì stagnuje na nízkých hodnotách /13/ a za souèasné ekonomické situace nelze oèeká-



vat radikální zmìnu. Rozvoj inovaèních aktivit spoèívá v pøedevším na zahranièních inve-
storech, kteøí do ÈR pøinášejí v mnoha pøípadech high-tech zaøízení. Podpora malých a støed-
ních podnikù není pøíliš úèinná. Silnì se projevuje nedostatek rizikového kapitálu a nedùvìra
bank poskytovat úvìry zaèínajícím firmám. 
To potvrzuje i analýza inovaèních politik, provedená EU v roce 2001 v šesti pøidružených
zemích, vèetnì Èeské republiky. Z analýzy vyplývá, že konzistentní inovaèní politika dopo-
sud v ÈR neexistuje /14/. Vláda Èeské republiky však svým usnesením è. 172 ze 17. 2. 2002
uložila zpracovat do 12/2003 návrh „Národní inovaèní strategie“ a na jejím základì pøipravit
zákon o inovacích. 
Pøedložená publikace podává pøehled hlavních inovaèních aktivit Evropského hospodáø-ského
spoleèenství (v letech 1983-1993) a Evropské unie (od roku 1993 do souèasnosti).

2. DEFINICE INOVACE
Inovaèní procesy se všeobecnì pokládají za klíè k hospodáøskému rozvoji. Pøedstavují soubor
èinností, které vedou k úspìšné výrobì, vstøebávání a využití novinek v ekonomické a sociál-
ní sféøe. Nabízejí nová øešení problémù, a tak umožòují naplòovat potøeby jednotlivcù a spo-
leènosti. Opakem inovace je zastarávání a rutina. To je dùvodem, proè se inovace setkávají
s takovým množstvím pøekážek a nìkdy s velkým odporem To je souèasnì dùvodem, proè je
zapotøebí rozvoj inovací, inovaèního podnikání a inovaèní kultury všemožnì podporovat
a peèovat o nìj.
Základní definice inovací uvádí dokument OECD „Oslo Manual (Innovation)“/15/. Hlavní
dìlení je na inovace technické a netechnické. Technické inovace jsou výrobkové a techno-
lo-gické inovace sestávající ze zavedení nových výrobkù a technologií a podstatného tech-
nické-ho zlepšení vyrábìných výrobkù a používaných technologií. Inovace se pokládá za real-
izvanou uplatnìním nového nebo zlepšeného výrobku na trhu, nebo použitím nové nebo
zlepšené výrobní technologie. Technická inovace zahrnuje soubor vìdeckých, technických,
organizaèních, finanèních a obchodních aktivit. Pod pojmem „výrobek“ se v „Oslo Manual“
rozumí jak zboží, tak služba (produkt). Netechnické inovace jsou zejména organizaèní a
podnikatelské (manažerské) inovace (napø. implementace pokrokových metod øízení
[QTM, certifikace], zavedení významných zmìn organizaèní struktury, implementace nových
nebo podstatných zmìn ve strategické orientaci spoleènosti èi firmy), sociální inovace.
Inovace mohou být výsledkem výzkumné èinnosti (v EU je tato forma vzniku inovace dlou-
hodobì podporována), výsledkem nákupu know-how nebo licence, výsledkem urèité podni-
katelské aktivity (investování do nového výrobního nebo jiného zaøízení, organizaèní opatøe-
ní, využití informaèních technologií atd.) nebo jiných opatøení èi èinností (sociálních aktivit,
vzdìlávání, aktivit ve zdravotní péèi apod.).

3. HISTORIE PODPORY VÝZKUMU A INOVACÍ
V EHS A EU

Zvýšená pozornost inovaènímu podnikání a inovacím byla zaznamenána v tehdejším
Evropském hospodáøském spoleèenství na poèátku 80. let. Inovace se tehdy chápala jako
závìreèná èást technického vývojového procesu a transfer technologií se považoval za její
hlavní instrument. Správnì se pøedpokládalo, že inovace, výzkum a vývoj a vzdìlávání jsou
vnitønì vzájemnì závislé èinnosti. 
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Historie podpory inovací bude dále sledována soubìžnì v jednotlivých oblastech: výzkumné
programy, inovaèní programy, programy pro malé a støední podniky (MSP), vzdìlávací pro-
gramy, pøípadnì další programy, pokud mìly souvislost s podporou inovací

3.1. OBDOBÍ 1983–1994
V období let 1983–1994 probíhaly programy podpory inovací a programy výzkumu a vývoje
na sobì nezávisle.

3.1.1. Výzkumné programy

3.1.1.1. První rámcový program výzkumu, vývoje a demonstraèních aktivit

První rámcový program (1. RP) byl zahájen v roce 1984 a ukonèen v roce 1987. Jeho cílem
bylo definovat strategii EHS v oblasti vìdy a techniky, stanovit vìdecké a technické cíle, které
by se zajiš•ovaly na úrovni Spoleèenství, soubìžnì s výbìrem kritérií pro aktivity
Spoleèenství, relativními prioritami a finanèními údaji. Celkové náklady èinily 3,75 mld. ECU.
Program byl rozdìlen na 9 podprogramù, které byly dále rozdìleny do 10 dílèích programù:

l Dosažení zemìdìlské konkurenceschopnosti
l Dosažení prùmyslové konkurenceschopnosti
l Zlepšení hospodaøení se surovinami
l Zlepšení hospodaøení s energetickými zdroji
l Zvýšení prostøedkù na vývoj (rozvoj)
l Zlepšení životních a pracovních podmínek
l Zlepšení bezpeènosti a ochrany zdraví
l Zlepšení úèinnosti vìdeckého a technického potenciálu Spoleèenství
l Horizontální aktivity

3.1.1.2. Druhý rámcový program výzkumu a vývoje

Druhý rámcový program (2. RP) byl zahájen v roce 1987 a ukonèen v roce 1991. Jeho cílem
bylo upevnìní mezinárodní konkurenceschopnosti prùmyslových sektorù s vysokou technic-
kou pøidanou hodnotou a urychlení ustavení evropského vìdeckého a technického spoleèen-
ství, s cílem dosažení tržních cílù Spoleèenství v roce 1992. Celkové náklady èinily 5,396 mld
ECU. Program byl rozdìlen do 8 podprogramù, které byly dále rozdìleny do 21 dílèích pro-
gramù:

l Kvalita života
l Kupøedu k velkému trhu a informaèní a komunikaèní spoleènosti
l Modernizace prùmyslových sektorù
l Využití a optimální užívání biologických zdrojù
l Energie
l Vìda a technologie pro vývoj (rozvoj)
l Využití moøského dna a používání moøských zdrojù
l Zlepšení evropské vìdecko-technické spolupráce
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Poprvé byly v nìkterých programech podpoøeny vzdìlávací aktivity a mobilita pracovníkù.
Rovnìž byla zahájena souèinnost s evropskými programy COST a EUREKA.
V roce 1989 byl v rámci 2. RP zahájen specifický program VALUE 1, který se zamìøil na
rozšiøování a využití výsledkù základního a technologického výzkumu a byl v postatì
zamìøen na podporu inovací. Tento program obsahoval podprogram „Poèítaèové komunikaèní
sítì“. Program VALUE 1 byl ukonèen v roce 1993, v prùbìhu 3. RP.

3.1.1.3 Tøetí rámcový program výzkumu a vývoje

Tøetí rámcový program (3. RP) byl zahájen v roce 1990 a ukonèen v roce 1994. Jeho cílem
bylo upevnit vìdeckou a technickou základnu evropského prùmyslu a povzbudit ji podporou
podnikù (vèetnì MSP), výzkumných støedisek a univerzit, aby byla konkurenceschopnìjší na
mezinárodní úrovni. Opatøení byla zamìøena na aktivaci výzkumu a vývoje i na formování
spolupráce mezi výzkumnými subjekty. Celkové náklady èinily 6,6 mld. ECU. Program byl
rozdìlen do 4 oblastí, které se dìlily na specifické programy a dílèí programy:
A) Perspektivní technologie

l Informaèní a komunikaèní technologie (2,56 mld. ECU)
l Prùmyslové a materiálové technologie (1,007 mld. ECU)

B) Øízení pøírodních zdrojù
l Životní prostøedí (0,587 mld. ECU)
l Vìdy o živé pøírodì a technologie (0,469 mld. ECU)
l Energie (1,063 mld. ECU)

C) Øízení intelektuálních zdrojù 
l Lidský kapitál a mobilita (0,587 mld. ECU)

D) Centralizovaná aktivita pro šíøení a využití výsledkù specifických programù
l VALUE 2 (0,066 mld. ECU) - 1992–1994

Opìt byly programy koordinovány s aktivitami programù COST a EUREKA, což se stalo
pravidlem do budoucna.
V rámci specifického programu „Prùmyslové a materiálové technologie“ byl v roce 1991
poprvé zahájen program CRAFT (Cooperative Rearch Action For Technology) na podporu
skupin malých a støedních podnikù s omezenými vlastními prostøedky na výzkum. MSP se
spojovaly, aby objednávaly potøebný výzkum u tøetích stran. Program byl ukonèen v roce
1994 a byl dotován 57 mil. ECU.

3.1.2 Programy na podporu inovací 

V prosinci 1983 byl zahájen strategický program pro inovace a transfer technologie SPRINT
0, který byl øízen nezávisle na 1. RP. V lednu 1989 byl pak zahájen následující program
SPRINT 1, který byl zakonèen v prosinci 1994. V dalších letech byla již problematika pod-
pory inovací zaøazena do rámcových programù výzkumu a vývoje.

3.1.2.1. Program SPRINT 0

Program SPRINT 0 byl zahájen v roce 1983 a ukonèen v roce 1989. Jeho cílem byla podpo-
ra transferu technologií v nadnárodním mìøítku a vytvoøení infrastruktury založené na inter-
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akci vývoje, prùmyslu a trhu a využívající výhody evropských rozmìrù pro zabezpeèování
stimu-lace trhu a zajištìní ekonomicky výhodného využití vynálezù. Pøi zakládání programu
se vycházelo z pøedstavy, že inovace jsou koneènou fází vývojového procesu, který zahrnuje
jak výzkum a demonstraèní fázi, tak vzdìlávání a školení. Celkové náklady èinily 18,6 mil.
ECU. Program byl rozdìlen na tøi smìry:
A) Evropská soudržnost mezi existujícími organizacemi podporujícími inovace 

Aktivity se zamìøily na rozhraní prùmysl-výzkum, technologické a manažerské poraden-
ské služby, operace rizikového kapitálu a rozhraní mezi veøejnými uživateli a inovaèním
prùmyslem.

B) Upevnìní základních principù
Aktivity se zamìøily na podporu základních funkcí souvisejících s informovaností o no-
vých technologiích a jejich dosažitelnosti a o potenciálních trzích, na pøístup k patentùm
a licenèním trhùm, na otevøení nových komunikaèních kanálù pro urychlení vstupu
nových výrobkù na trh a na vývoj pilotních nadnárodních výukových programù pro
odborníky v transferu technologií, inovaèním managementu a financování.

C) Slaïování aktivit èlenských státù a Spoleèenství
Pozornost byla soustøedìna na intenzifikaci výmìny informací a slaïování vzájemných
postupù, porovnávání a vyhodnocování programù a opatøení a na podporu Spoleèenství
pøi vytváøení nadnárodní inovaèní infrastruktury.

Jak z uvedeného vyplývá, program SPRINT 0 byl zamìøen pøedevším na opatøení systé-
mového a organizaèního charakteru a na studijní a analytickou èinnost.

3.1.2.2. Program SPRINT 1

V návaznosti na program SPRINT 0 byl v lednu 1989 zahájen program podpory inovací
SPRINT 1. Ukonèen byl v prosinci 1994. Cíl byl formulován takto: Podpoøit transfer inovací
a technologií a vytvoøit tak inovativní kapacitu evropských výrobcù vzhledem k vzniku jed-
notného trhu v roce 1992. Podporovat rychlé pronikání nových technologií a šíøení inovací
v ekonomice Spoleèenství. Zvýšit úèinnost a koherenci existujících nástrojù a politik v této
oblasti. Program byl dotován 109 mil. ECU a byl rozdìlen do tøí smìrù:
A) Upevnìní evropské infrastruktury inovaèních služeb

Èinnost se zamìøila na konsolidaci a rozvoj stávajících sítí, vytváøení nových sítí,
vytváøení spojovacích mechanismù mezi sítìmi a na upevnìní spolupráce uvnitø
Spoleèenství mezi výzkumem a prùmyslem, mezi univerzitami a prùmyslem a mezi
vìdeckými a technolo-gickými parky.

B) Podpora specifických projektù transferu inovací uvnitø Spoleèenství
Podporovaly se nadnárodní projekty v prùmyslové kooperaci, zahrnující aplikaci gene-
rických technologií a opatøení pro zvýšení informovanosti o tìchto technologiích. Zajiš-
•ovala se technická podpora podnikù, zvláštì MSP, aby byly schopny absorbovat nové
technologie.

C) Zlepšení inovaèního prostøedí
Cílem bylo vytvoøit Evropský monitorovací systém (EIMS) a slaïovat aktivity èlenských
státù a Spoleèenství.

V programu se øešilo 109 projektù. Informace o nich jsou dostupné v databázi CORDIS.
Programy SPRINT 0 a SPRINT 1 vytvoøily základnu pro postupné vytváøení inovaèní poli-
tiky EU a øadu organizaèních a systémových opatøení.



3.2. OBDOBÍ PO ROCE 1994
Maastrichtská dohoda o založení Evropské unie v roce 1993 vytvoøila nový rámec i pro evrop-
ský výzkum a podporu inovací. Èlánek 130h této dohody stanovil, že Spoleèenství a èlenské
státy budou své výzkumné aktivity koordinovat tak, že národní politiky v oblasti výzkumu
a politika Spoleèenství v této oblasti budou vzájemnì konzistentní. Souèasnì byly vytvoøeny
mechanismy tøístranných jednání mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parla-
mentem o zásadních rozhodnutích, pøièemž iniciativa pøi výbìru prioritních oblastí, jež mají
aktivity rámcových programù výzkumu pokrývat, je na Evropské komisi (EK). Od roku 1994
probíhají paralelnì dva programy - rámcové programy a programy EUROATOM. Inovaèní
aktivity se realizují v rámcových programech.

3.2.1 Ètvrtý rámcový program EU ve výzkumu, vývoji a demonstracích

Ètvrtý rámcový program (4. RP) byl zahájen v lednu 1994 a byl ukonèen v prosinci 1998.
Základním cílem 4. RP bylo implementovat dosažené výsledky podporováním spolupráce
s podniky a mezi podniky, výzkumnými centry a univerzitami; dalším cílem bylo podporovat
kooperaci výzkumu EU s tøetími zemìmi a mezinárodními organizacemi, rozšiøovat a opti-
malizovat výsledky výzkumu EU a stimulovat vzdìlávání a mobilitu výzkumníku v EU. Roz-
poèet programu èinil 11,879 mld. ECU, což znamenalo zvýšení prostøedkù ve srovnání s 3.
RP o 80 %. Program byl rozdìlen do ètyø aktivit, z nichž tøi byly prùøezového (horizontálního)
charakteru:

3.2.1.1. Aktivita 1 - Výzkumné, vývojové a demonstraèní programy

Tato aktivita, která byla v 4. RP základní, byla dotována 10,045 mld. ECU. Pokraèovaly zde
mnohé programy 3. RP. Aktivita byla rozdìlena na sedm specifických programù:

l Informaèní a komunikaèní technologie (telematika, komunikaèní technologie, infor-
maèní technologie - 3,626 mld. ECU)

l Prùmyslové technologie (prùmyslové a materiálové technologie, mìøení a zkoušení -
2,125 mld. ECU)

l Životní prostøedí (životní prostøedí a poèasí, moøský výzkum a technologie - 1,150
mld. ECU)

l Vìdy o živé pøírodì a technologie (biotechnologie, biomedicína a zdraví, zemìdìlství
a rybáøství, vèetnì agroprùmyslu, potravinového prùmyslu, lesnictví, aquakultury
a vývoje krajiny - 1,674 mld. ECU)

l Nenukleární energetika (1,067 mld. ECU)
l Doprava (0,256 mld. ECU)
l Cílený socio-ekonomický výzkum (0,147 mld. ECU)

3.2.1.2. Aktivita 2 - Kooperace s tøetími zemìmi a mezinárodními organizacemi

Tato aktivita zahrnovala rùzné formy zpùsobù intervence Spoleèenství v oblastech jako je
mezinárodní vìdecká a technologická kooperace, provádìná mimo rámcový program.
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3.2.1.3. Aktivita 3 - Šíøení a optimalizace výsledkù

Aktivita 3 mìla akronym INNOVATION a název: „Specifický program pro šíøení a využití
výsledkù výzkumu a vývoje“. Navazovala na programy SPRINT 1 a VALUE 2. Byla zaháje-
na v prosinci 1994 a ukonèena v prosinci 1998. Dotována byla 352 mil. ECU. Byla rozdìle-
na na tøi domény:

l Šíøení a využití výsledkù výzkumu a vývoje (zlepšení sítí Spoleèenství a rozvoj èinnosti
center pøenosu informací, informaèní služby - CORDIS apod., ochrana know-how
vzniklých aktivitami Spoleèenství, asistence pøi využití výsledkù výzkumu a vývoje).

l Rozšiøování vyvinutých technologií do podnikù (nadnárodní sítì pro podporu transferu
a rozšiøování technologií, vytváøení prostøedí pøíznivého pro absorbování technologií
prùmyslem, výmìna informací a zkušeností s rozšiøováním technologií s ohledem na
regionální, národní a EU politiky).

l Finanèní prostøedí pro rozšiøování technologií (nepøímá opatøení podpory, vytvoøení
pilotního schéma pro podporu transferu a využití technologií malými a støedními pod-
niky, grantová podpora technických a manažerských zkušeností veøejným a soukro-
mým zprostøedkovatelùm).

Aktivita byly široce koncipována a pøi její realizaci bylo využito øady nástrojù (podílovì
financované projekty, projekty s cílem sjednotit rùzné pøístupy na národních úrovních,
zlepšení stávajících a vytváøení nových informaèních sítí atd.). Celkem bylo øešeno 316 pro-
jektù, jejichž charakteristiky jsou dostupné v databázi CORDIS.

3.2.1.4. Aktivita 4 - Stimulace vzdìlávání a mobility výzkumníkù

Cílem této aktivity bylo podpoøit vzdìlávání a mobilitu výzkumníkù v EU v tìch oblastech,
které nebylo vhodné podporovat v první aktivitì. 

3.2.1.5. Opatøení pro stimulaci MSP - TSME C k úèasti na technologickém výzkumu

V návaznosti na úspìšný program CRAFT (viz 3. RP) bylo v rámci 4. RP zahájeno v lednu
1995 øešení prùøezového programu TSME C (Technology Stimulation Measures for SME).
Cílem programu bylo podpoøit MSE k úèasti na výzkumných aktivitách urèitých specifických
programù 4. RP, v rámci aktivity 1. Program byl dotován v rámci rozpoètu aktivity 1 èástkou
cca 700 mil. ECU. Program byl pøístupný pro MSP s max. 500 zamìstnanci a roèním obratem
max. 38 mil. ECU. Program byl ukonèen v prosinci 1998.

3.2.2. Pátý rámcový program EU výzkumu, vývoje a demonstrací

Pátý rámcový program (5. RP), který byl zahájen v lednu 1999, je podrobnì popsán v /5/. Byl
formálnì ukonèen v prosinci 2002, i když øešení nìkterých projektù ještì pokraèuje. Cílem pro-
gramu bylo udržet a zvýšit, v kontextu s koncepcí Evropského výzkumného prostoru, výzkum-
ný potenciál evropských výzkumných ústavù, univerzit a spoleèností a jejich schopnost
vytváøet poznatky na nejvyšší úrovni, vèetnì nejpokrokovìjších technologií. Neménì dùleži-
tým úkolem bylo zajistit, aby výzkum sloužil obèanùm a podpoøil evropskou konkurence-
schopnost v globálním mìøítku. Rozpoèet programu byl 14,960 mld. EUR. V této èásti jsou
uvedeny jen hlavní údaje týkající se výzkumu a podrobnìjší informace o podpoøe inovací a
MSP. 5. RP je rozdìlen do ètyø tematických a tøí horizontálních programù:

l Tematický program „Kvalita života a zacházení se živými zdroji“(QoL)
(2,413 mld. EUR) 
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l Tematický program „Uživatelsky pøátelská informaèní spoleènost“ (IST)
(3,6 mld. EUR)

l Tematický program „Konkurenceschopnost a udržitelný rùst“ (GROWTH)
(2,705 mld. EUR)

l Tematický program „Energetika, životní prostøedí a trvalý rozvoj“ (EESD)
(2,125 mld. EUR)

l Horizontální program „Potvrzení mezinárodní úlohy výzkumu EU“ (INCO II)
(0,475 mld. EUR)

l Horizontální program „Podpora inovací a úèasti MSP“ (INNOVATION-SME)
(0,363 mld. EUR)

l Horizontální program „Zlepšování lidského výzkumného potenciálu a sociálnì-eko-
nomické znalostní základny“ (IMPROVING) (1,280 mld. EUR)

3.2.2.1. Program INNOVATION-SME

Program navázal na tøetí aktivitu 4. RP - INNOVATION a mìl stejnou dobu trvání jako
5. RP. Cílem horizontálního programu bylo zlepšení ekonomických a sociálních úèinkù
výzkumných a vývojových aktivit šíøením a využitím výsledkù. Významnými prvky byly:
podpora inovací a podpora úèasti MSP:

l Podpora inovací (identifikace a rozšiøování mechanismù využívání, soukromého finan-
cování a transferu technologií a dosažených výsledkù, vèetnì záruk ochrany získaných
poznatkù; koordinace studií a analýz provádìných rùznými skupinami expertù a sluèo-
vání tìchto poznatkù do rámce spoleèné inovaèní politiky).

l Podpora úèasti MSP (umožnìní jednoduchého vstupu MSP do všech programù 5. RP;
zvyšování úèasti MSP na všech úrovních konzultaèního/vyhodnocovacího procesu;
trvale otevøené výzvy pro zvláštní opatøení vytvoøená pro MSP. Tìmito opatøeními
byly tzv. „Pøípravné projekty“ (Exploratory Awards) a program spoleèného výzkumu
CRAFT (viz 3. RP); pomoc MSP pøi identifikaci jejich skuteèných souèasných
a budoucích technologických potøeb a požadavkù, poskytování poradenské služby).

l Spoleèné aktivity pro inovace a MSP (aktivity EU smìøující k racionalizaci a koordi-
naci sítí poskytujících informace na podporu výzkumných a inovaèních aktivit, øízení
rámcového programu v souladu s ostatními programy, optimální využití inovaèních
center a národních kontaktních organizací a míst, zefektivnìní informaèní služby
CORDIS aj.; poskytování informací a poradenství a organizace pilotních aktivit
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, pøístupu ke zdrojùm soukromého kapitálu,
zejména rizikovému, podpora zaèínajících inovaèních firem (start-ups), pøedevším
prostøednictvím evropských organizací a fondù - Evropský investièní fond (EIF),
Evropská investièní banka (EIB), kapitálové schéma Eurotech). 

Malé a støední podniky musely splòovat tato kritéria: mít max. 250 zamìstnancù, mít buï
menší roèní obrat než 40 mil. EUR nebo menší aktiva než 27 mil. EUR a být nezávislým pod-
nikem, tj. jiná spoleènost èi spoleènosti, které nejsou MSP, nesmí vlastnit 25% a více MSP,
s výjimkou investièních spoleèností, bank a jiných spoleèností investièního charakteru, které
se nezabývají shodným druhem èinnosti jako MSP. Komise EU garantovala koordinaci s jiný-
mi specifickými programy pøi implementaci výsledkù 5. RP, napø. s programy EURATOM,
COST a jinými aktivitami do urèité míry spojenými s výzkumem, jako jsou PHARE, TACIS,
MEDA, a již uvedenými EIF a EIB.
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Cíle programu byly konzistentní s Prvním akèním plánem pro inovace z roku 1996.
V rámci programu se øešilo 51 projektù, jejichž charakteristika je dostupná v databázi
CORDIS.

3.2.3. Šestý rámcový program EU výzkumu, vývoje a demonstrací, zamìøený
na podporu vytvoøení „Evropského výzkumného prostoru

V èervnu 2002 byl schválen návrh šestého rámcového programu (6. RP). Podstatné údaje jsou
k dispozici v publikacích /6, 13 a 16/ a v databázi CORDIS. Zde uvádíme pouze základní
strukturu programu.

3.2.3.1. Základní struktura 6. RP

6. RP se zamìøuje na tøi specifické programy:
- soustøedìní a integrace výzkumu Spoleèenství
- strukturování Evropského výzkumného prostoru
- posilování základù Evropského výzkumného prostoru

Byl schválen rozpoèet rámcového programu EU ve výši 16,270 miliard EUR.

3.2.3.1.1. Soustøedìní a integrace výzkumu Spoleèenství (komunitární výzkum)

Tematické priority
- vìdy o životì, genomika a biotechnologie pro zdraví (pokroèilá genomika a její aplikace

pro zdraví - základní znalosti a základní nástroje pro funkcionální genomiku u všech
organismù, boj s nejdùležitìjšími chorobami - diabetes, kardiovaskulární onemocnìní,
rezistence vùèi antibiotikùm, mozek a stárnutí, rakovina, AIDS, malárie a tuberkulóza),

- technologie informaèní spoleènosti (aplikovaný výzkum v IKT vzhledem ke spoleèen-
ským a hospodáøským výzvám - bezpeènost, spoleèenské výzvy, inteligence, elektronické
obchodování, komunikace, výpoèetní a softwarové technologie, komponenty a mikrosys-
témy, technologie poznávání a rozhraní),

- nanotechnologie a nanovìdy, multifunkèní materiály založené na znalostech a nové
výrobní postupy a zaøízení (dlouhodobý výzkum, supramolekulární architektury a makro-
molekuly, nanobiotechnologie a jejich využití pro zdraví, chemii apod., základní znalosti,
výroba a transformace a výrobní technologie, pružné a inteligentní výrobní systémy, sys-
témový výzkum a kontrola rizik, èisté a bezpeèné výroby, optimalizace cyklu doby živ-
ota apod.),

- aeronautika a kosmický prostor (konkurenceschopnost prùmyslu - nová letadla a motory,
zlepšení dopadù na životní prostøedí, bezpeènost, zvýšení kapacity leteckých doprav-ních
systémù - Single European Sky, výzkum v souvislosti s projektem Galileo - satelitní nav-
igace a GMES - monitorování životního prostøedí a bezpeènost, satelitní telekomu-
nikace),

- kvalita potravin a jejich bezpeènost (epidemiologie onemocnìní a alergií souvisejících
s potravinami, dopad potravin na zdraví, procesy „zanechávání stop“ v potravním øetìz-
ci, metody analýzy, detekce a kontroly, výroba bezpeènìjší a pøátelská k životnímu
prostøedí a zdravìjší potraviny, dopady na krmiva pro zvíøata a lidské zdraví),
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- udržitelný rozvoj, globální zmìny a ekosystémy (systémy udržitelných zdrojù energie -
èistá energie, šetøení s energií, alternativní motorová paliva, palivové èlánky, doprava,
pøenos a uchovávání energie, udržitelná doprava - doprava pøátelská k životnímu
prostøedí, interoperabilita, bezpeènost a další, globální zmìny a ekosystémy - emise
skleníkových plynù, vodní cyklus, biodiverzita, pøírodní katastrofy, zacházení s pùdou,
modelování poèasí a další),

- obèané a vládnutí ve znalostní spoleènosti (znalostní spoleènost a sociální soudržnost -
generace a rozdìlování a užití znalostí, rozvoj znalostní spoleènosti, cesty ke znalostní
spoleènosti a další, obèanství, demokracie a nové zpùsoby vládnutí - souvislosti s inte-
grací EU, nové formy vládnutí, øešení konfliktù, obèanství a kulturní identita).

Specifické aktivity zahrnující širší oblasti výzkumu
- podpora politik a pøedvídání vìdeckých a technických potøeb (aktivity na podporu politik

EU a výzkum odpovídající na nové nebo rozvíjející se potøeby),
- horizontální výzkumné aktivity a mezinárodní spolupráce (podpora technických kapacit

MSP v tradièních nebo nových oblastech a rozvoj schopností MSP operovat mezinárod-
nì - kooperativní a kolektivní výzkum),

- specifická opatøení na podporu mezinárodní spolupráce (rozvoj státù, státy Støedomoøí
vèetnì západního Balkánu, Rusko a CIS).

3.2.3.1.2. Strukturování Evropského výzkumného prostoru

Výzkum a inovace (vytváøení sítí nejdùležitìjších aktérù a uživatelù, povzbuzování transre-
gionální spolupráce, nové nástroje a pøístupy k technické inovaci, ekonomická a technická
inteligence, analýza inovace ve výzkumných projektech podporovaných EU);
Lidské zdroje a mobilita (Marie Curie výzkumné sítì, hostitelská stipendia, konference
a výcvikové akce, intra-evropská stipendia, mezinárodní stipendia - pro vyslání a návrat,
granty pro excelenci, ceny, návratové a reintegraèní mechanismy);
Výzkumné infrastruktury (nadnárodní pøístup k výzkumným infrastrukturám, integraèní
aktivity, rozvoj komunikaèních sítí, designové studie, rozvoj nových infrastruktur);
Vìda a spoleènost (pøiblížení vìdy spoleènosti - veøejnosti, vìda a vládnutí, vìdecké poradní
a referenèní systémy, etika, nejistota, rizika, princip bezpeènosti.

3.2.3.1.3. Posilování základù Evropského výzkumného prostoru

Aktivity jsou zamìøeny na koordinaci a podporu rozvoje výzkumných a rozvojových politik
v Evropì - napø. podpora opatøení pro otevírání národních programù. Bude podpoøena koor-
dinace národních aktivit v následujících oblastech: zdraví (hlavní onemocnìní, nemoci spo-
jené s chudobou, vývoj evropských databází, koordinace klinických zkoušek), biotechnologie
(aplikace mimo zdraví a potraviny), životní prostøedí (prostøedí mìst, moøské prostøedí,
seizmická rizika), energie (nové generace elektráren, uchovávání energie). Bude podpoøena i
koordinace na evropské úrovni a to v oblastech: jiné spolupracující mechanismy (COST
a další), spoleèné iniciativy specializovaných vìdeckých organizací (CERN, ESA, ESO,
EMBL a další). Dále bude podporován koherentní rozvoj výzkumných a inovaèních politik
v Evropì (analýzy a studie - foresight, indikátory), srovnávací analýzy (benchmarking)
výzkumných a inovaèních politik, mapování špièkových pracoviš•, regulaèní a administra-
tivní prostøedí pro výzkum a inovace.
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3.2.3.2. Výzkum a inovace

Jak již bylo uvedeno, je souèástí specifického programu „Strukturování Evropského výzkum-
ného prostoru“ téma „Výzkum a inovace“. Cílem tématu je stimulovat technologické inovace,
využití výsledkù výzkumu, transfer znalostí a technologií a podpora vzniku technologicky ori-
entovaných podnikù v EU a jejich regionech, vèetnì ménì rozvinutých oblastí. V pøíloze 2.
je uvedeno plné znìní pracovního programu (work programme). V dobì vydání této publikace
byly vyhlášeny dvì výzvy k podávání návrhù projektù (viz pøíloha 2.). Téma je dotováno
èástkou 290 mil. EUR z celkové èástky na 6. RP. Téma navazuje na obdobné téma 5. RP (viz
kapitola 3.2.2.1.).
Téma „Výzkum a inovace“ bude používat pìt typù aktivit:

l Vzájemné propojování úèastníkù a podpora interakcí - vytváøení sítí; iniciativy pod-
porující kreativitu v inovaèních podnicích; podpora výmìny informací o osvìdèených
postupech v oblasti komunikace, školení a transferu technologií

l Povzbuzování transregionální kooperace - podpora výmìny informací a transferu tech-
nologií nebo osvìdèených postupù; podpora vytváøení regionálních inovaèních strate-
gií; experimentování s novými nástroji a pøístupy

l Poskytování služeb - CORDIS; Innovation Relay Centres; služby v oblasti duševního
vlastnictví a prùmyslových práv; pøístup k finanèní podpoøe inovací

l Prohlubování ekonomických a technických vìdomostí (STA) - podpora inovací
v malých a støedních podnicích; sbìr, analýza a šíøení vìdecko-technických informací
a informací o aplikacích a trzích

l Provádìní analýz a vyhodnocení výzkumných projektù Spoleèenství

4. PODPORA ROZVOJE REGIONÙ A INOVACE
Posílení ekonomické a sociální soudržnosti je jeden z nejdùležitìjších úkolù EU. Intenzivní
aktivita se proto zamìøuje na snižování rozdílù úrovnì rozvoje jednotlivých èlenských státù
a regionù, pøi souèasné snaze o zachování trvalého rùstu ekonomik. Posilováním hospodáøské
a sociální soudržnosti se EU snaží podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj
hospodáøských èinností, vysokou úroveò zamìstnanosti, rovnost mezi muži a ženami a vyso-
kou úroveò ochrany a zlepšování životního prostøedí.
Základním finanèním nástrojem provádìní politiky hospodáøské a sociální soudržnosti jsou
strukturální fondy, které byly založeny již v padesátých a sedmdesátých letech /17/.
V souèasné dobì existují ètyøi strukturální fondy:

l ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje)
l ESF (Evropský sociální fond)
l EAGGF (Evropský fond pro øízení zemìdìlství a garance)
l FIFG (Finanèní nástroj pro øízení rybolovu)

Strukturální fondy mohou podporovat operace následujících typù:
l pøímé investice do vytváøení nových pracovních pøíležitostí,
l služby pro malé firmy (poradenství, zahájení podnikání, zakládání nebo na záchranu

stávajících firem, finanèní inženýrství, transfer technologií, marketing, certifikace, atd.),
s cílem rozvinout regionální a místní potenciál a diversifikovat hospodáøské aktivity,
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l základní hospodáøská infrastruktura (doprava, telekomunikace, energie, likvidace
pevného odpadu, èištìní odpadních vod, obnova prùmyslových lokalit, podnikatelské
parky),

l výzkum a vývoj, technologické inovace,
l infrastruktura pro vzdìlávání a zdravotnictví, osobní služby,
l zlepšení struktury pro zpracování a prodej zemìdìlských a rybných výrobkù,
l modernizace zaøízení, certifikáty kvality pro místní zemìdìlské a øemeslné výrobky,
l diverzifikace hospodáøských aktivit ve venkovských oblastech (hlavnì prostøednictvím

turistiky),
l ochrana životního prostøedí a pøírodního dìdictví,
l obnova budov, rozvoj kulturních hodnot,
l obnova krizí postižených mìstských oblastí,
l pøeshranièní a nadnárodní spolupráce, výmìna zkušeností, zøizování sítí,
l vyhledávání pracovních pøíležitostí pro mladé lidi, nezamìstnané a ty, kteøí strádají

nebo jsou ohroženi sociální izolací prostøednictvím náborové pomoci a školením
(vstupní, pokraèující a vícestupòové, pøíprava instruktorù, pracovníkù prùzkumu,
administrativního personálu, stejné pøíležitosti pro muže a ženy),

l rozvoj nových kvalifikací, s cílem vypoøádat se se zmìnami na pracovním trhu, 
l pøizpùsobení struktury školení a zamìstnanosti.

Jednotlivé strukturální fondy mají svoje statuty, podle kterých samostatnì nebo ve spolupráci
pøidìlují prostøedky na jednotlivé aktivity.
Z uvedeného je zøejmé, že spoleèná regionální politika se v EU chápe ve velice širokém smys-
lu a zahrnuje v sobì øadu typicky regionálních, ale i sektorových aktivit. Pøesahuje také
rozmìr pouhé hospodáøské politiky, nebo• jedním z jejích cílù je zvyšování kvality života, což
vyžaduje pùsobení strukturálních fondù také v oblasti kultury a zdravotnictví. Spoleèná
regionální politika pøedstavuje jednu z nejvýznamnìjších a nejpropracovanìjších spoleèných
politik. Rozpoèet EU na ni vyèleòuje více než jednu tøetinu veškerých výdajù, èímž se tato
politika pøibližuje finanènì nejnákladnìjší zemìdìlské politice.
Strukturální fondy se zaèaly významnì uplatòovat na hospodáøském a sociálním rozvoji až
v období pøípravy jednotného trhu (1986-1992) a s rozšíøením Spoleèenství o hospodáøsky
slabší zemì (Øecko 1981, Španìlsko a Portugalsko 1986). V roce 1988 byly fondy refor-
movány.

4.1. REFORMA STRUKTURÁLNÍCH FONDÙ V ROCE 1988
Velká reforma strukturálních fondù v roce 1988 radikálnì zmìnila ponìkud izolovaný zpùsob,
kterým fondy do té doby podporovaly celkový systém integrace Spoleèenství. Do nového zpù-
sobu financování byla zapojena i Evropská investièní banka (EIB). V prùbìhu let 1989-1994
byl objem financí zdvojnásoben a byl vytvoøen rámec, který, po urèité revizi v roce 1993, fun-
guje dodnes.
Byly pøijaty ètyøi zásady: koncentrace, partnerství, programování a doplòkovost (additionality).
Koncentrace se uplatòovala rùznými zpùsoby. Bylo stanoveno pìt cílù, které byly financov-
ány kombinací všech fondù (v té dobì byly využívány jen fondy ESF, ERDF a EAGGF):
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l Rozvoj nejménì prosperujících regionù
l Regiony postižené poklesem prùmyslové výroby
l Boj proti dlouhodobé nezamìstnanosti
l Zamìstnanost mladých lidí
l a) Adaptace zemìdìlských struktur; b) Rozvoj zemìdìlských oblastí

Na realizaci uvedených cílù bylo uvolnìno 20,669 mld. ECU, z toho 54,8 % na cíl 1 a 32,3 %
na cíle 3,4. 
Implementace systému byla založena na partnerství a programování. Každý èlenský stát pøed-
ložil svùj plán na regionální úrovni, pokud to bylo možné, ve kterém analyzoval situaci
a nastínil národní nebo regionální strategii ve vztahu k novým cílùm. Tyto plány byly projed-
nány za úèasti národních nebo regionálních autorit, zástupcù øeditelství Komise a zástupcù
fondù. Výsledkem byl tzv. Rámec podpory Spoleèenství (CSF), dokument obsahující strate-
gii a priority pro spoleèné akce strukturálních fondù a èlenského státu na programové období.
Postupnì byly vytvoøeny navíc pro každou oblast aktivit operaèní programy (OP) - doku-
menty zahrnující víceletá opatøení a soubor priorit a globální dotace (Global Grant) - èást
pomoci, jejíž realizace a øízení mohla být svìøena schválenému prostøedníku k využití na
pomoc místním rozvojovým iniciativám.
Zásada doplòkovosti je jedním ze základních principù fungování strukturálních fondù.
S cílem dosáhnout skuteèného hospodáøského pøínosu mìla zajistit, že prostøedky fondù ne-
budou využívány k nahrazení národních, veøejných nebo jiných ekvivalentních strukturálních
výdajù, ale k jejich posílení, aby projekty mohly být realizovány rychleji nebo ve vìtším
rozsahu. Pøi hodnocení doplòkovosti mìla Komise zohlednit makroekonomickou situaci
a specifika hospodáøské situace, pøípadnì zmìny v postavení národní ekonomiky. 
CSF pøedstavovaly cca 85 % celkového rozpoètu, byly hlavní aktivitou fondù. Zbytek
prostøedkù byl použit pro tzv. iniciativy Spoleèenství (Community Iniciatives) a pro inovaèní
(pilotní) akce a studie.
Iniciativy Spoleèenství byly vytvoøeny na podporu inovaèních nadnárodních projektù pro
provìøování nových pøístupù použitých v hlavních aktivitách. V období 1989-1994 se fondy
podílely na iniciativách Spoleèenství následovnì: ERDF (zejména prostøednictvím èlánku 10
svých stanov, priorita -“Inovaèní aktivity pro regionální a místní rozvoj“) 77 %, ESF 17 %
a EAGGF 6 %. Mezi významné iniciativy, které byly zamìøeny i na technologické inovace,
mùžeme uvést iniciativu STRIDE (1990-1993) zamìøenou na zlepšení výzkumné infrastruk-
tury v regionech, RECITE 1 (1989-1993) zamìøenou na rozvoj mìst s poètem obyvatel více
než 50000, INTERREG 1 (1990-1993) zamìøenou na pøeshranièní spolupráci regionù,
ENVIREG (1990-1993) zamìøenou na zlepšení životního prostøedí v pobøežních oblastech
a v oblastech se silnou prùmyslovou zátìží, RECHAR 1 (1990-1993) zamìøenou na pøemìnu
oblastí postižených tìžbou uhlí, RESIDER 1 (1990-1993) zamìøenou na pøemìnu oblastí
postižených výrobou oceli atd. Nìkteré s uvedených iniciativ pokraèovaly i v dalších pro-
gramových obdobích. 
Podle èlánku 10 stanov ERDF byla v období 1989-1993 financována øada studií a øešeno
mnoho pilotních projektù. Napø. v programu PACTE zamìøeném na výmìnu zkušeností mezi
regiony Spoleèenství bylo øešeno témìø 400 projektù a více než 250 projektù bylo øešeno
v programech ECOS a OUVERTURE, které byly zamìøeny na spolupráci se zemìmi støední
a východní Evropy. Doplòkovì byly financovány i zmínìné iniciativy INTERREG 1
a RECITE 1.
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Analýza prvního programového období reformovaných fondù (1989-1993) ukázala, že struk-
turální intervence trpìly øadou problémù, i když byla pozitivnì hodnocena jejich celková úèin-
nost. Jako hlavní problémy byly identifikovány: všeobecný nedostatek provozních prostøed-
kù, nadhodnocení nabídky veøejného sektoru nad stimulací poptávky soukromého sektoru,
pøehnaná dùvìra èlenských státù k externím podporám (z EHS) a nepøimìøená koncentrace
výzkumnì-vývojových aktivit v hlavních mìstech /18/. 
S cílem zmenšit ekonomické a technologické rozdíly mezi ètyømi státy EU, pro které byl
v roce 1993 vytvoøen fond soudržnosti (Irsko, Španìlsko, Portugalsko a Øecko) a ostatními
státy EU a pro zmenšení rozdílù mezi regiony, bylo v roce 1993 provedeno pøehodnocení
strukturálních fondù.1

4.2. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 1994–1999
Na zasedání Evropské rady, které se konalo v prosinci 1992 v Edinburghu, bylo rozhodnuto
o významném zvýšení rozpoètu strukturálních fondù, a to na hodnotu 142 mld. ECU pro
období 1994–1999. Témìø 70 % bylo urèeno pro ménì vyvinuté regiony (cíl 1). Ustaven byl
nový fond FIFG pro financování problematiky rybáøství. Masivní zvýšení prostøedkù, zejmé-
na pro ménì vyvinuté regiony, souviselo se vznikem Evropské unie v roce 1993 a s pøedpo-
kládaným zavedením jednotné mìny. Nicménì, rostoucí nezamìstnanost v zemích EU
(16 mil. v roce 1993) volala po dalších opatøeních. Øešení nabídla „Bílá kniha o rùstu, konku-
renceschopnosti a zamìstnanosti“ tím, že doporuèila zvýšit øadou opatøení konkurenceschop-
nost EU /19/. Byly stanoveny ètyøi vnitønì závislé priority:

l podpoøit vytváøení pracovních míst a trh práce úpravou pracovní doby a zmìnou
daòového zatížení

l zlepšit situaci zamìstnaných v nejménì vyvinutých regionech a u sociálnì znevýhod-
nìných skupin; skoncovat s nezamìstnaností mladých a zamìstnat dlouhodobì neza-
mìstnané a zajistit rovné pracovní pøíležitosti

l zlepšit úroveò lidského kapitálu celoživotním vzdìláváním; provádìt základní výuku
nových technologií

l vytvoøit nové pracovní pøíležitosti v sektorech životní prostøedí, zdravotnictví a péèe
o zdraví a zvýšit zamìstnanost v audio-vizuálním sektoru, v umìní, kultuøe a turizmu.
Zamìøit se na MSP.

Uvedené priority mìly významný vliv na modifikaci cílù strukturálních fondù, zejména u ESF.
Bylo stanoveno šest nových cílù, èásteènì úpravou cílù z minulého programového období:

l podpora rozvoje a strukturálních zmìn v regionech, jejichž rozvoj zaostává,
l konverze v regionech vážnì postižených hospodáøským poklesem,
l boj proti dlouhodobé nezamìstnanosti a usnadnìní integrace mladých lidí a lidí

vylouèených z trhu pracovních sil do pracovního života,
l usnadnìní a adaptace pracujících na prùmyslové zmìny a zmìny ve výrobních sys-

témech,
l a) urychlení zmìn v zemìdìlských strukturách v rámci reformy spoleèné zemìdìlské

politiky a podpora modernizace a strukturálních zmìn v oblasti rybolovu v rámci
reformy spoleèné rybolovné politiky,
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b) usnadnìní rozvoje a strukturálních zmìn ve venkovských oblastech,
l podpora rozvoje regionù s extremnì nízkou hustotou obyvatelstva (nový cíl stanovený

po pøijetí Rakouska, Finska a Švédska v roce 1995).
Cíle 1, 2, 5b a 6 jsou geograficky omezeny, cíle 3, 4 a 5a mají pùsobnost v celé EU. V zásadì,
uvedené cíle jsou implementovány pomocí programù, které navrhují pøíslušné autority v èlen-
ských státech a nazývají se Národní programové iniciativy. Jsou buï pøijímány Komisí
schválením CSF nebo jsou souèástí Jednotného programového dokumentu (SPD), o jehož pøi-
jetí Komise rozhoduje. Spoleèenství èásteènì financuje na základì doporuèení Komise jiné
programy. Tak, jak tomu bylo v minulém programovém období, se tyto programy nazývají
Iniciativy Spoleèenství.
V programovém období 1994-1999 bylo navrženo a provádìno 13 Iniciativ Spoleèenství
(Adapt, Employment, Leader, Pesca, SMEs, Regis 2, Rechar 2, Konver, Resider 2, Retex,
Urban, Interreg 2 a Peace). V rámci tìchto iniciativ bylo vyhlášeno 446 programù, zamì-
øených na øešení specifických potøeb Spoleèenství, vèetnì podpory inovaèních aktivit.

4.2.1. Programy ERDF financované podle èlánku 10

Èlánek 10 stanov ERDF umožòuje uvolòovat z rozpoètu ERDF každoroènì 1% na financov-
ání studií požadovaných Komisí a zamìøených pøedevším na identifikaci problémù a souvis-
lostí nadnárodního charakteru, pøíhranièní problematiky a financování pilotních projektù,
které by stimulovaly vytváøení infrastruktur, na investování do podnikù, na podporu shro-
mažïování zkušeností a rozvoj spolupráce mezi regiony Spoleèenství, s pøihlédnutím k opa-
tøením inovaèního charakteru. Pro období 1994–1999 Komise zdùraznila nezbytnost prù-
hlednosti a èitelnosti navrhovaných aktivit. Pro pilotní projekty byly stanoveny ètyøi priority
(vnitøní a vnìjší meziregionální spolupráce; regionální plánování; urbanistické pilotní projek-
ty a inovaèní aktivity pro regionální a místní rozvoj).

4.2.1.1. Inovaèní aktivity pro regionální a místní rozvoj

Priorita mìla stanoveny ètyøi hlavní cíle:
l Praktická aplikace Bílé knihy o rùstu, konkurenceschopnosti a zamìstnanosti /16/, tj.

poukázat na pozitiva technologického rozvoje, na rozvoj informaèní spoleènosti,
poukázat na vliv ekonomického rozvoje na kulturu a kulturní dìdictví a iniciovat ino-
vaèní akce pøi hledání nových pracovních pøíležitostí.

l Zlepšení know-how v regionálním a místním mìøítku vyzkoušením nových zpùsobù
práce, podporou partnerství a sdílením zkušeností.

l Stimulování regionální a transregionální výmìny na podporu ekonomické dynamiky.
l Pøíprava nové generace politik a programù pro navazující programové období struk-

turálních fondù.
Priorita „Inovaèní aktivity pro regionální a místní rozvoj“ (akronym ERDF-INNOVATION)
byla zahájena v roce 1/1995 a ukonèena v 12/1999. Vynaloženo bylo 0,4 mld. ECU.
Byla rozdìlena do ètyø hlavních oblastí a mìla šest kritérií pro výbìr projektù.
Kritéria: 1)2) aktivity byly buï v národním nebo nadnárodním mìøítku, 3) z tohoto hlediska
byl definován rùzný pøíspìvek Spoleèenství, 4) byly definovány podmínky, kdo se mùže té,
které oblasti úèastnit, 5) byl urèen poèet projektù 6) bylo urèeno doporuèené zamìøení pro-
jektù.
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Oblasti: 1) Informaèní spoleènost: programy RISI I a RISI II
2) Inovace a transfer technologií: programy RIS a RTT
3) Nové zdroje pracovních míst: program NJS
4) Kultura: program CULTURE 

l Program RISI I byl zamìøen na integraci pøedstavy informaèní spoleènosti do regio-
nálních politik. Doba trvání projektu byla max. 18 mìsícù s maximálním pøíspìvkem
0,25 mil. ECU. Pøedpokládalo se podílové financování ve výši 50%.

l Program RISI II byl zamìøen na pilotní aplikace zkušeností informatiky v regionálním
mìøítku. Doba trvání projektu byla max. 30 mìsícù s maximálním pøíspìvkem 1,0-3,0
mil. ECU a podílem 50%.

l Program RIS byl zamìøen na analýzy inovaèních struktur v regionech a podporu
spolupráce veøejného a soukromého sektoru a vytváøení regionálních inovaèních
strategií. Max. pøíspìvek èinil 0,25 mil ECU pøi 50% podílovém financování. Pro sle-
dování inovaèní aktivity v regionech a podporu transferu technologií vytvoøila Komise
databázi RINNO (Regional Innovation Observatory). RIS ve svých aktivitách doplòo-
val projekt RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies), který byl
implementován v rámci 4. RP - aktivita 3 INNOVATION. 

l Program RTT byl zamìøen na pilotní a demonstraèní projekty transferu technologií
v multiregionálním nadnárodním mìøítku. Projekty mìly dvì fáze: definování projek-
tu a provádìní projektu, s celkovou dobou trvání 36 mìsícù a celkovým pøíspìvkem až
3 mil. ECU.

l Program NSJ byl zamìøen na vytváøení místních a regionálních strategií s následující-
mi pilotními projekty na podporu místních zamìstnaneckých iniciativ. Maximální
délka projektu byla 24 mìsícù a max. pøíspìvek èinil 1 mil. ECU na projekt.

l Program CULTURE byl zamìøen na vytváøení nadnárodních sítí mezi regiony
a mìsty, které podporovaly kulturní výmìnu. Doba trvání projektu byla max. 24
mìsícù a max. pøíspìvek 0,6 mil. ECU.

Celkové hodnocení iniciativy bylo velmi pøíznivé. Celkovì bylo øešeno 140 projektù.

4.2.1.2. Vnìjší meziregionální spolupráce

Z programù této priority podle ERDF, èlánek 10, je vhodné se zmínit o programu
ECOS/OUVERTURE. Tento program byl provádìn v letech 1996–1999 a jeho cílem bylo
podpoøit regionální spolupráci mezi mìsty a regiony v EU a mìsty a regiony ve støední
a východní Evropì, v nových nezávislých státech po bývalém Sovìtském svazu a v oblasti
Støedozemního moøe. Program mìl pìt oblastí: 

l Zlepšení pracovních metod veøejných autorit
l Zlepšení pøístupu MSP k evropskému trhu a zlepšení služeb v oblasti inovací
l Rozvoj místního potenciálu, zejména pro vytváøení nových pracovních míst
l Podpora integrace žen do ekonomického života
l Ochrana a zlepšování životního prostøedí

Program byl dotován èástkou 70 mil. ECU.
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4.3. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2000–2006
Evropská rada rozhodla svým naøízením è. 1260/99 z 21. 6. 1999 a dodatkem è. 1447/2001
z 28. 6. 2001 o regionální politice EU v období 2000-2006 /20/. V dokumentu se upozoròuje
na pøetrvávající velké sociálnì-ekonomické rozdíly mezi nìkterými státy a regiony EU. Napø.
HDP Lucemburska je dvojnásobný proti Øecku a HDP Hamburku je ètyønásobný ve srovnání
s regionem Alentejo. Takové rozdíly škodlivì ovlivòují soudržnost Evropské unie. Z toho
dùvodu se pøedpokládá v novém programové období zvýšení a koncentrace úsilí pøi odstraòo-
vání sociálnì-ekonomických rozdílù.
Pro zvýšení úèinnosti strukturálních opatøení byl zmenšen poèet cílù ze sedmi na tøi:

l Cíl 1 podporuje rozvoj a strukturální zmìny regionù, jejichž rozvoj je opoždìn, tj. tìch,
u nichž je prùmìr HDP na jednoho obyvatele menší než 75 % prùmìru EU. Tento nový
cíl pokrývá též i nejvzdálenìjší oblasti (francouzské zámoøské departementy, Azory,
Madeiru a Kanárské ostrovy), jakož i oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva
v Rakousku, Finsku a Švédsku. Z opatøení tohoto cíle bude mít užitek témìø 20 % oby-
vatel EU.

l Cíl 2 pøispívá k ekonomické a sociální pøemìnì regionù se strukturálními obtížemi
jinými, než pøicházejí v úvahu v cíli 1. Zahrnuje døívìjší cíle 2 a 5b a další oblasti pro-
cházející ekonomickými zmìnami, poklesem úrovnì venkovských oblastí atd. Tento
cíl obsáhne více než 18 % obyvatelstva v EU.

l Cíl 3 obsahuje v sobì všechna opatøení týkající se rozvoje lidských zdrojù (vzdìlávání,
školení, zamìstnanost apod.) mimo regionù zahrnutých do cíle 1. Cíl zahrnuje døívìjší
cíle 3 a 4 a reaguje na Evropskou strategii zamìstnanosti.

Byla stanovena øada pøechodných opatøení pro plynulý pøechod aktivit mezi programovými
obdobími. Celkový rozpoèet má dosáhnout 195 mld. EUR (mimo Fond soudržnosti).
Základními zásadami podpírajícími pùsobení strukturálních fondù budou: programovost; part-
nerství; doplòkovost; øízení, monitorování a vyhodnocování, platby a finanèní kontrola.
Hlavním pøedpokladem pro získání podpory ze strukturálních fondù i Fondu soudržnosti je
zpracování víceletých rozvojových programù, protože strukturální fondy nepøispívají k finan-
cování jednotlivých akcí, ale k podpoøe rozvojových programù 
V Èeské republice byla zahájena pøíprava Národního rozvojového plánu (NRP) v roce 1999 a
postupnì bylo zpracováno nìkolik verzí. Poslední verze NRP na léta 2004-2006 byla pøedána
k posouzení Evropské komisi /21/. V návaznosti na NRP byly zpracovány sektorové ope-raèní
programy (SOP):

l SOP „Prùmysl“
l SOP „Doprava, telekomunikace a poštovní služby“
l SOP „Rozvoj lidských zdrojù“
l SOP „Životní prostøedí“
l SOP „Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství“
l SOP „Cestovní ruch a lázeòství“

a spoleèný regionální operaèní program (SROP) sestávající ze sedmi ROP pro NUTS II
èeských regionù. Nìkteré SOP, napø. SOP „Prùmysl“, pøedpokládají podporu inovaèních
aktivit. Realizace programù nìkterých SOP s podporou veøejných prostøedkù probíhá letos již
tøetím rokem. Finanèní pomoc EU se oèekává od roku 2004. 
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4.3.1. Iniciativy Spoleèenství 

Poèet iniciativ Spoleèenství byl snížen z 13 na 4. Jsou to:
l INTERREG 3, navazující na iniciativy INTERREG 1 a 2, zamìøená opìt na podporu

pøeshranièní, nadnárodní a meziregionální spolupráce 
l LEADER+, navazující na pøedcházející iniciativy LEADER 1 a 2, podporující rozvoj

venkova prostøednictvím aktivity místních skupin /22/ 
l EQUAL, zamìøená na odstranìní všech forem diskriminace a nerovností v pøístupech

na trh práce 
l URBAN 2, navazující na iniciativu URBAN 1, podporující ekonomické a sociální

ozdravení vybraných mìst, mìstských èástí a pøedmìstí

4.3.2. Inovaèní aktivity

V posledních deseti letech byly disponibilní finanèní prostøedky soustøedìny na zvýšení
úrovnì spolupráce mezi existující výzkumnì-vývojovou infrastrukturou a prùmyslovými pod-
niky, s cílem podpoøit výrobkové a technologické inovace (zakládání technologických a ino-
vaèních center, podpora zakládání spin-off firem, podpora transferu poznatkù z univerzit,
nové materiály, vzdìlávání v oblasti nových technologií atd.). V druhé polovinì 90. let byla
vìnovaná vìtší pozornost více „holistickému“ pøístupu podpory inovací - vytváøení klastrù
MSP zapojených do vývoje nových trhem vyžadovaných výrobkù, zavádìní nových zpùsobù
øízení apod. Teoretické a politické trendy v této oblasti byly shrnuty v dokumentu Komise
„Upevnìní soudržnosti a konkurenceschopnosti prostøednictvím výzkumu, technologického
vývoje a inovací“ v roce 1998 /18/. Z dokumentu vyplynul mj. definitivní odklon od názoru,
že podpora financování základního výzkumu má zásadní význam na ekonomickou
konkurence-schopnost regionù. Byla vyjádøena pøedstava, že je tøeba zajistit, aby výzkum,
vývoj a inovaèní aktivity tvoøily nedílnou souèást výrobních aktivit v regionech. Celý systém
by mìl být odpovìdný za místní celkové ekonomické prostøedí.
Nové inovaèní aktivity financované ERDF mají za cíl zvýšit inovaèní aktivity a aktivity výzku-
mu a vývoje v ménì vyvinutých regionech a zvýšit využívání informaèních a komunikaèních
technologií. Komise bude podporovat pomocí inovaèních aktivit nové a málo využité ideje.
Komise zvolila pro podporu inovaèních aktivit nový pøístup založený na tøech smìrech aktivit:

l Èásteèné financování regionálních programù inovaèních akcí a pilotních projektù
z nich vyplývajících

l Doprovodná opatøení - podpora výmìny zkušeností a vytváøení sítí uvnitø regionù
l Organizace výbìrových øízení s cílem identifikování a rozvoje „nejlepších zkušeností“

Podrobné informace, vèetnì výbìru regionù, byly zveøejnìny v dokumentu Komise v roce
2001 /23/.

Pro programové období 2000-2006 byla vybrána tøi strategická témata:
l Regionální ekonomika založená na znalostech a technologických inovacích
l eEurope-regio: informaèní spoleènost ve službách regionálního rozvoje
l Regionální identita a rozvoj venkova 



4.3.2.1. Regionální ekonomika založená na znalostech a technologických inovacích

Regionální programy inovaèních aktivit by se mìly zamìøit zejména na:
l Vytváøení nebo rozvoj kooperaèních sítí mezi firmami nebo skupinami firem, výzkum-

nými centry, univerzitami, finanèními institucemi, organizacemi odpovìdnými za
zlepšování kvality lidských zdrojù, konzultaèními støedisky apod.

l Výmìnu personálu mezi výzkumnými støedisky, univerzitami a firmami, zejména MSP
l Šíøení výsledkù výzkumu a jejich technologickou adaptaci v MSP
l Vytváøení technických strategií regionù, vèetnì pilotních projektù
l Podporu inkubátorù nových firem, které by mìly mít spojení na univerzity a výzkum-

ná centra; podporou spin-off firem vzniklých oddìlením z univerzit nebo velkých firem
l Vytváøení nových finanèních instrumentù pro start-up firmy (rizikový kapitál)

4.3.2.2. eEurope Regio - informaèní spoleènost ve službách regionálního rozvoje

Existuje velké riziko, že rozvoj informaèních a komunikaèních technologií vytvoøí nové
rozdíly mezi regiony EU.pøi vytváøení informaèní spoleènosti. Proto je této oblasti tøeba
vìnovat mimoøádnou pozornost. Regionální programy inovaèních aktivit by se mìly zamìøit
zejména na: 

l Zlepšování digitálních a mobilních služeb v regionu pro mladé i starší obèany,
postižené obèany a pro úèely péèe o zdraví

l Podporování MSP pøi elektronickém obchodování
l Identifikaci a rozvoj specifických oblastí pro experimentování s pokroèilými technolo-

giemi informaèní spoleènosti
l Podporu kolektivního pøístupu k internetu, digitálním aplikacím a multimediálním

zdrojùm (napø. veøejná pøipojovací místa k internetu)

4.3.2.3. Regionální identita a rozvoj venkova

Regiony závisejí pøi svém rozvoji ve velké míøe na svých aktivech. Tato aktiva a pøíležitosti
jsou založeny na bohatství regionu a kulturní rozmanitosti, specifických dovednostech, strate-
gickém umístìní a zejména na kvalitì životního prostøedí, vzdìlávací a kulturní infrastruktuøe,
jazykové vybavenosti, muzikálních tradicích, regionálních produktech èi kuchyni atp.
Regionální programy inovaèních aktivit by se mìly zamìøit zejména na:

l Podporu øemeslných mikrofirem nebo výrobcù tradièních pøedmìtù, zlepšováním
jejich technické úrovnì

l Rozvoj turistiky založené na kulturních a ekologických faktorech
l Podporu MSP zaèínajících v oblasti inovaèních médií a v kulturní oblasti
l Rozvoj nových forem místních služeb
l Vytváøením schémat zamìøených na øízení životního prostøedí, využívání èistých tech-

nologií. recyklaci odpadù a ekonomického využívání energie
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4.3.2.4. Aktivity v letech 2001–2003

Region pøicházející v úvahu mùže každý rok do 31. kvìtna podat návrh svého regionálního
programu Generálnímu øeditelství pro regionální politiku EK, a to v letech 2001–2005. ERDF
dotuje programy v rozmezí 0,3 - 3,0 mil. EUR na maximálnì dva roky. V roce 2001 toho
využilo 103 regionù EU ze 156 a v roce 2002 dalších 52 /34/. 

5. VÝVOJ INOVAÈNÍ POLITIKY EU
Inovaèní politika EU se vytváøela postupnì, tak, jak se prosazovala pøedstava o významu tech-
nického rozvoje pro rozvoj spoleènosti. Byly to a jsou to pøedevším informaèní technologie,
které zpùsobily revoluci v lidských vztazích a v rozvoji spoleènosti. Postupný vývoj inovaèní
politiky EU lze charakterizovat následujícími milníky:

1993 – „Bílá kniha o rùstu, konkurenceschopnosti a zamìstnanosti“ /19/
Zasedání Evropské rady v èervnu 1993 v Kodani uložilo Komisi zpracovat Bílou
knihu o støednìdobé strategii rùstu, konkurenceschopnosti a zamìstnanosti. Nejdùleži-
tìjším motivem pro zpracování dokumentu byla v té dobì se zvìtšující nezamìst-
nanost v EU. Analýza a návrhy v tomto dokumentu posloužily jako vodítko pro
budoucí ekonomický rozvoj EU. Dokument je rozdìlen do ètyø èástí: rùst, konku-
renceschopnost, vytváøení pracovních míst a zamìøení nového modelu rozvoje.
Èást 1 obsahuje detailní analýzu tehdejší makroekonomické situace a dùvody neza-
mìstnanosti. Jsou zde navrženy smìry ekonomické politiky, která by se mìla zabývat
pøedevším specifickými nedostatky a jejich urychleným odstranìním. Pøedpokládala
se tato rozvojová témata: informaèní sítì, celoevropská doprava a energetické sítì. 
Èást 2 obsahuje analýzu podmínek, které je tøeba splnit pro rùst a podporu konku-
renceschopnosti. Pozornost by se mìla zamìøit na následující oblasti: kapitalizace
výnosù vnitøního trhu; celoevropské sítì (dopravní, energetické a telekomunikaèní);
výzkum a technologický vývoj; nové technologie (informaèní spoleènost, biotech-
nologie a audiovizuální sektor); Spoleèenství jako otevøený a spolehlivý partner svì-
tové ekonomiky.
Èást 3 je zamìøena na zpùsoby zvýšení zamìstnanosti ve vztahu k výše uvedeným
bodùm. Pøedpokládaly se tøi oblasti: úprava zamìøení systémù výuky a odborného
vzdìlávání; pøemìna rùstu v pracovní místa; zákonné úpravy v oblasti práce.
Èást 4 obsahuje množství námìtù pro nový model rozvoje Spoleèenství, zejména
v oblasti strukturálních vazeb mezi životním prostøedím a zamìstnaností a zpùsoby
provedení strukturálních zmìn.
V oddìleném díle Bílé knihy se nachází analýza pøíspìvku èlenských státù k rùstu,
konkurenceschopnosti a zamìstnanosti.

1995 - „Zelená kniha o inovacích“ /1/
V Bílé knize identifikovala Komise pomìrnì omezenou kapacitu EU pøi pøemìnì
vìdeckých a technických poznatkù do prùmyslové a obchodní praxe jako nejvìtší
slabinu evropské výzkumné a prùmyslové základny /24/. S ohledem na význam ino-
vací na ekonomický rùst, vytváøení pracovních míst a konkurenceschopnost bylo
úèelem zpracování Zelené knihy identifikovat pozitivní i negativní faktory, na kterých
inovace v EU závisejí a formulovat návrhy na zvýšení inovaèní kapacity v EU. Zelená
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kniha obsahuje detailní analýzu problémù a identifikuje nové jevy, na nichž v rostoucí
míøe závisí implementace inovací, jako napø.: generalizace trhù a zvýšený význam
strategických aliancí; nástup nových konkurenceschopných státù v technologických
oblastech; rùst internacionalizace spoleèností a výzkumných a inovaèních aktivit; no-
vá interpretace vìdy a techniky; zvýšení dùležitosti sociálních faktorù. V Zelené knize
se navrhuje 13 oblastí aktivit a 130 konkrétních akcí. Jsou to tyto oblasti aktivit:
l Rozvoj monitorování a pøedvídání technologií
l Zvýšené zamìøení výzkumu na inovace
l Rozvoj základního a následného vzdìlávání
l Zlepšení mobility studentù a výzkumníkù
l Podpora poznávání pøínosu inovací
l Zlepšení financování inovací
l Založit daòové režimy podporující inovace
l Podpora duševního a prùmyslového vlastnictví
l Zjednodušení administrativních postupù
l Vytvoøení pøíznivého právního a administrativního prostøedí
l Rozvinutí aktivit ekonomických prùzkumù
l Podpora inovací v podnicích, zvláštì MSP a podpora regionální dimenze inovací
l Aktualizace veøejných inovaèních aktivit

1996 - „První akèní plán inovací v Evropì - Inovace pro rùst a zamìstnanost“ /2/
Zveøejnìním Zelené knihy o inovacích zahájila Komise diskusi, která vedla k vypra-
cování Prvního akèního plánu inovací a jeho schválení Komisí v listopadu 1996. Akèní
plán obsahuje tøi hlavní smìry pro odstranìní evropského „inovaèního deficitu“: pìs-
tování opravdové inovaèní kultury; vytvoøení vhodného právního, administrativního
a finanèního prostøedí pro inovace; vìtší propojení výzkumu s inovacemi /25/. 
1. smìr – Pìstování inovaèní kultury - byl orientován pøedevším na rozhodující úlohu

vzdìlávání a výuky. Komise navrhla stálé fórum pro výuku a inovace pro stimulo-
vání výmìny zkušeností a nejlepších výsledkù v této oblasti, doporuèila zlepšit vaz-
by mezi školami v rámci iniciativy „Výuka v informaèní spoleènosti“ a více rozvi-
nout mobilitu výzkumníkù a inženýrù.

2. smìr – Vytvoøení vhodného prostøedí pro inovace - se zamìøil zejména na zlepšení
stávajícího evropského patentového systému. Bylo navrženo zpracovat v roce 1997
Zelenou knihu o evropském patentu s cílem pøemìnit patentové právo v nástroj
politiky Spoleèenství. V oblasti financí doporuèila Komise rozsáhlejší intervence
Evropského investièního fondu na podporu inovací a vývoj nových finanèních
nástrojù pro zlepšení situace inovaèních podnikù a projektù v ménì vyvinutých
regionech. V tomto pøípadì se pøedpokládalo zlepšení spolupráce Evropské
investièní banky a Strukturálních fondù. 

3. smìr – Propojení výzkumu s inovacemi - doporuèila Komise podporovat na národ-
ní úrovni provádìní výzkumu v podnicích, podporovat zakládání technologicky
orientovaných firem, øešení kooperaèních projektù ve spolupráci veøejných vý-
zkumných center, univerzit a prùmyslu a zakládání spin-off firem. Na úrovni
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Spoleèenství byla doporuèena øada administrativních zmìn v rámcových pro-
gramech zamìøených na podporu inovací a podporu úèasti MSP ve výzkumu
Spoleèenství. Mimo rámcové programy byly všechny aktivity Spoleèenství mobili-
zovány na podporu inovací, vèetnì zvýšené podpory strukturálními fondy i v mezi-
národním mìøítku. 

Komise stanovila i detailní èasový plán a zpùsoby financování prvního akèního pánu
inovací.

1997 – „Zelená kniha o patentu Spoleèenství a patentovém systému v Evropì“ /26/
Zelená kniha byla vydána na podporu inovací pomocí patentù. 

1998 – „Zpráva Komise o upevnìní soudržnosti a konkurenceschopnosti výzkumem,
technologickým vývojem a inovacemi“ /18/.
Cílem této zprávy bylo zvýšení informovanosti a rozvoj kapacit pro výzkum a inovace
v ménì vyvinutých regionech EU, pro zvýšení jejich celkové konkurenceschopnosti
a zmenšení rozdílù mezi tìmito regiony a více vyvinutými oblastmi. Pøedložená strate-
gie se zamìøila na tøi oblasti: podpora inovací na regionální úrovni; podpora vytváøení
sítí a prùmyslové spolupráce; rozvoj lidských zdrojù. Regiony, které jsou vhodné pro
podporu ze strukturálních fondù byly vyzvány, aby formulovaly a implementovaly
integrované výzkumnì-vývojové a inovaèní strategie spojené s procesem rozvoje
ekonomiky regionu. Komise vyzvala i regiony z kandidátských státù, aby se k výzvì
rovnìž pøipojily.

1999 – „Konkurenceschopnost evropských podnikù v procesu globalizace“ /27/
Zpráva Komise identifikovala rùzné problémy, pøed kterými stojí Evropa v souvislosti
s probíhající globalizací ekonomik. Byly identifikovány tyto klíèové faktory: nezbyt-
nost nového institucionálního rámce pro mnohostranné prostøedí; nutnost rozvoje sil-
nìjší evropské podnikatelské kultury; potøeba rychlejší adaptace elektronického ob-
chodování; potøeba vìtších investic do výzkumu a vývoje a potøeba silnìjších vazeb
mezi prùmyslem a vzdìláváním; potøeba zakládání vìtšího poètu spoleèných výzkum-
ných projektù pro dosažení soudržnìjší a produktivnìjší evropské vìdecko-výzkumné
politiky; nezbytnost modernizace evropského patentového systému ve prospìch MSP;
potøeba integrace evropského trhu rizikového kapitálu. Komise touto zprávou ote-
vøela diskusi k budoucí politice EU.

2000 – „Na cestì k evropskému výzkumnému prostoru“ /3/
„Realizace evropského výzkumného prostoru: Smìrnice pro opatøení EU v ob-
lasti výzkumu (2002-2006)“ /28/
„Inovace v ekonomice založené na poznání“ /29/
Tento soubor dokumentù stanovil výzkumnou a inovaèní politiku EU na období let
2000-2006. Evropský výzkumný a inovaèní prostor byl schválen k realizaci Radou EU
na zasedání v Lisabonu v bøeznu 2000. 
Projekt „Evropský výzkumný prostor“ má následující cíle: 
l Zlepšení výkonu evropského výzkumu zejména vytváøením sítí špièkových praco-

viš• a koordinovaným provádìním národních programù; provádìním velkých pro-
jektù orientovaného prùmyslového výzkumu
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l Posílení schopnosti technologických inovací v EU pomocí podpory výzkumu pro
MSP a v nich, podpory šíøení, pøenosu a absorpce znalostí a technologií; využívání
výsledkù výzkumu a zakládání technologických podnikù

l Posílení infrastruktury evropského výzkumu realizací evropské politiky v této ob-
lasti a uvážením problematiky pøístupu k infrastrukturám, fungování a konstrukce
infrastruktury, vèetnì øešení velkokapacitních elektronických sítí pro výzkum

l Podpora rozvoje znalostní spoleènosti posílením rozvoje lidských zdrojù ve vìdì,
technologiích a inovacích, zvláštì zvýšením volného pohybu mezi státy, rozvíjením
evropských kariér, pøítomností žen ve vìdì a zvýšením pøitažlivosti vìdeckých pro-
fesí pro mladé a rovnìž pøitažlivosti Evropy pro vìdce tøetího svìta

l Celoevropské uspoøádání nových vztahù mezi vìdou a spoleèností posílením vazeb
mezi aktivitami a politikou výzkumu a potøebami spoleènosti, lepším zvážením
potøeb vyplývajících z aplikace principu pøimìøených riziku udržitelného rozvoje,
jakož i sociálních a etických dùsledkù vìdeckého a technického pokroku
Pøi zajiš•ování uvedených cílù se bude uplatòovat hledisko evropské vìdecké
a technické spolupráce, regionální hledisko i hledisko mezinárodní. Cíle budou
zajiš•ovány pøedevším realizací 6. RP.

2001 – „Regiony a nová ekonomika: Smìrnice pro inovaèní akce v rámci ERDF
v období  2000–2006“ /23/
Dokument je smìrnicí strukturálního fondu ERDF, která navazuje na novou inovaèní
politiku. Je charakterizován v èásti 4.3.2. této publikace. 

2002 – „Prùmyslová politika ve zvìtšené Evropì“ /30/
Dokument obsahuje kritický rozbor stavu evropského prùmyslu a cesty ke zvýšení
jeho konkurenceschopnosti a rùstu ve srovnání s jeho hlavními konkurenty, v pod-
mínkách rozšiøující se Evropy. Zvláštì se upozoròuje, že konkurenceschopnost zpra-
covatelského prùmyslu je základní kámen strategie udržitelného rozvoje EU, která má
tøi podpìrné sloupy: ekonomický, sociální a životní prostøedí. Klíèovými faktory
konkurenceschopnosti, které si zasluhují zvláštní pozornost, jsou: znalosti, inovace
a podnikavost. Uvedené faktory jsou vzájemnì provázané, a proto na jejich rozvoj
musí být soustøedìna mimoøádná pozornost a zdroje. 

2003 – „Inovaèní politika: aktualizace pøístupu EU v souvislosti s lisabonskou strategií“
/31/ – (viz pøíloha è. 1)
Inovace jsou centrální èástí „Lisabonské strategie“ schválené Radou v bøeznu 2000.
Strategie byla potvrzena a zdùraznìna na následujících zasedáních Evropské rady,
pøedevším v Barcelonì v roce 2002.
Pøedložené sdìlení o inovaèní politice, spoleènì se sdìlením o prùmyslové politice
v rozšíøené Evropì /30/ a Zelenou knihou o podnikání /32/, tvoøí koherentní rámec pro
konkurenceschopnost podnikù a pøispívá k hospodáøskému rùstu v Evropì.
Zatímco sdìlení „Více výzkumu v Evropì: Vstøíc ke 3 % HDP“ /33/ pøiznává dùležitý
pøíspìvek výzkumu pro inovace, toto sdìlení zdùrazòuje, že existují èetné jiné formy
inovací.
Inovace mohou probíhat postupnì nebo skokem. Mohou vyplynout z transferu tech-
nologií nebo z rozvoje nových koncepcí podniku, mohou být technologické nebo
organizaèní podstaty, mohou být i v oblasti prezentace (marketing, reklama apod.).
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Cílem sdìlení je pøedstavit rùzné cesty k inovacím a analyzovat dopady na utváøení
inovaèní politiky a upozornit na nejrùznìjší nástroje, kterými je inovaèní politika ve
skuteènosti realizována (marketing, reklama ap.).
Zatímco se inovaèní politika provádí vìtšinou na národní nebo regionální úrovni, musí
èlenské státy a Komise ještì více zlepšit svoji spolupráci s cílem zlepšit inovace.
Spolupráce musí pøispìt k vytvoøení nových postupù koordinace a hodnocení dosaže-
ného pokroku, které usnadní procesy vzájemného uèení. Sdìlení pøináší konkrétní
návrhy, jak mùže být rozmanitost Evropy pøemìnìna na její silnou pøednost.
Sdìlení pøináší i nejrùznìjší návrhy nových postupù v oblasti inovaèní politiky EU
a zejména jejího spoleèného pùsobení na ostatní oblasti politiky. Inovaèní politika
musí být èastìji realizována prostøednictvím dalších politik. 
Závìr obsahuje shrnutí nejdùležitìjších opatøení, která jsou navrhována k realizaci
èlenským státùm a Komisi.

6. FINANCOVÁNÍ INOVACÍ V EU
Pro financování podpory inovaèních aktivit se v EU používají prostøedky z mnoha zdrojù /35/.
Poskytuje se pøímá podpora projektù v rámci rùzných programù a iniciativ, a to buï útvary
Komise nebo prostøednictvím Evropské investièní banky (EIB), Evropského investièního
fondu (EIF), Strukturálních fondù, pøípadnì rùzných seskupení èi konsorcií. Organizují se
aktivity umožòující pøístup ke kapitálu, napø. vytváøením sítí poskytovatelù rizikového
kapitálu, poøádáním investièních fór apod. Podporují se rùzné aktivity financování výsledkù
výzkumu a vývoje a aktivity rozšiøování a výmìny nejlepších zkušeností. Do spolupráce jsou
zapojeny odborné neziskové spoleènosti, banky, burzy i bohatí jednotlivci (business angels). 

6.1. PROGRAMY A INICIATIVY
Evropská Komise podporuje inovaèní podnikání a inovace z prostøedkù rozpoètu EU, pøípad-
nì s pøispìním dalších zdrojù v tìchto hlavních programech a iniciativách (na tuto èinnost je
používána zpravidla jen èást prostøedkù programù a iniciativ):

6.1.1. Rámcové programy výzkumu a technologického vývoje

V kapitole 3.2.2.1. byl popsán dosud probíhající horizontální program 5. RP „Innovation-
SMEs“, prostøednictvím kterého se provádí podpora inovací formou projektù. V kapitole 3.2.3
2. pak navazující aktivita „Výzkum a inovace“ z 6. RP.

6.1.2. Programy na podporu regionù

Podpora inovací v evropských regionech je provádìna prostøednictvím programù financo-
vaných ze strukturálních fondù, zejména ERDF a èásteènì EIB. Strukturálním fondùm byla
vìnována èást 4. Inovace jsou podporovány ve vybraných státech i prostøednictvím fondu
soudržnosti.

6.1.3. Programy PHARE a TACIS

Program PHARE, zahájený v roce 1990, je iniciativou EU na podporu rozvoje velké skupiny
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demokratických státù /36/. Cílem je pomoci 13 státùm støední a východní Evropy (vèetnì
Èeské republiky) znovu se zapojit do hlavních proudù evropského rozvoje pøed vstupem do
EU. Hlavní priority programu jsou pro všechny zúèastnìné zemì stejné, i když jsou v rùzných
stupních transformace. Jsou to zejména: restrukturalizace státních podnikù, vèetnì zemìdìl-
ských; rozvoj soukromého sektoru; reforma institucí, práva a veøejné administrativy; reforma
sociálních služeb, zamìstnanosti, vzdìlávání a zdravotnictví; rozvoj energetiky, dopravy a te-
lekomunikací, životního prostøedí a jaderné bezpeènosti. Zvláštní pozornost je zamìøena na
podporu rozvoje regionù sousedících s èlenskými zemìmi EU. Z hlediska inovaèních aktivit
jde nejen o realizaci technologických inovací (napø. instalace èistíren odpadních vod), ale
i sociální, zdravotnické a organizaèní inovace.
V letech 1989–2001 pracoval program PHARE s rozpoètem cca 15 mld. EUR(cca 480 mld.
Kè). Z nìho èerpala Èeská republika pøes 1 mld. EUR. Prostøedky byly rozdìleny formou
grantù v následujících programech /77/:

l Twinning – pøíspìvky na budování institucí. Jde pøedevším o pøedávání zkušeností
a organizaèní inovace

l Investièní projekty - prostøedky jsou na dodávky zaøízení, napø. byly realizovány pro
Cizineckou a pohranièní policii, dále pak na stavební práce (kanalizace, èistièky
odpadních vod apod.)

l Granty a pùjèky
Program TACIS je iniciativa pro tzv. nové nezávislé státy a Mongolsko na podporu úèinných
ekonomických a politických vazeb s EU. Do programu je zapojeno 8 státù a zmínìné
Mongolsko.

6.1.4. Eurotech Capital

Aktivita Eurotech Capital byla zahájena Komisí jako pilotní projekt v roce 1989. Jejím cílem
bylo zmenšit deficit kmenového kapitálu pro nadnárodní high-tech projekty podporou posky-
tovatelù rizikového kapitálu, kteøí jsou do takových projektù ochotni investovat. Nadnárodní
high-tech projekty vyžadují významné objemy finanèních prostøedkù, a proto Eurotech Capi-
tal oslovuje vìtší fondy s minimálním kapitálem 50 mil. EUR. Prozatím je vybráno 14 operá-
torù rizikového kapitálu s celkovou investièní kapacitou dosahující 1 mld. EUR /37/. Z této
èástky bylo pro high-tech projekty vyèlenìno 200 mil. EUR. Pøíspìvek operátorùm èiní 4 %
z každého pøípadu a navíc mají volný pøístup do databáze Eurotech Data (ETD), což je infor-
maèní služba pøipravující pro èleny sítì Eurotech Capital pøehledy o technologiích, trzích,
patentech atd. Doposud pøipravila ETD více než 500 pøehledù (od roku 1990). Od roku 1998
je databáze volnì pøístupná úèastníkùm sítì I-TEC (viz dále). Aèkoliv jsou v souèasné dobì
fondy témìø vyèerpány, podpora sítì operátorù nadále probíhá. Noví èlenové sítì již nejsou
pøijímáni. Inovativní MSP, které chtìjí získat prostøedky z Eurotech Capital, se obracejí na
finanèní zprostøedkovatele, kteøí byli vybráni Komisí, nebo získají prvé informace v iniciativì
Gate2Growth (viz dále).
6.1.5. Growth & Employment Initiative

Komise zahájila èinnost iniciativy v 11/1997 s dotací ve výši 420 mil. EUR a ukonèila její èin-
nost v roce 2000. Nìkteré aktivity nebyly ještì zakonèeny Cílem iniciativy bylo uvolnit
potenciál rychle rostoucích MSP k vytváøení nových pracovních míst, zejména pokud
zavádìjí pokrokové technologie. Iniciativa sestávala ze tøí navzájem se doplòujících programù
orientovaných na vytváøení pracovních pøíležitostí /38/:
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l Schéma rizikového kapitálu pro firmy v poèáteèním stádiu jejich rozvoje - ETF Startup
Facility. Podstatou schéma bylo, že mohlo podporovat velmi rizikové regionální pro-
jekty nebo projekty ve specifických sektorech, jako napø. informaèní a komunikaèní
technologie, biotechnologie, životní prostøedí apod. Schéma je øízeno s povìøením
Komise Evropským investièním fondem (EIF).

l Finanèní podpora nadnárodních joint-ventures mezi MSP rùzných èlenských státù -
JEV (Joint European Ventures). Schéma dovolovalo maximální pøíspìvek ve výši
100 000 EUR na jeden projekt.

l Schéma garancí pùjèek pro zlepšení pøístupu malých a novì vzniklých MSP k pùjèkám
(SME Guarantee Facility). Schéma je øízeno z povìøení Komise EIF.

6.2. EVROPSKÁ INVESTIÈNÍ BANKA
Evropská investièní banka (EIB) je finanèní instituce EU /39/. Byla založena v roce 1958 pro
poskytování pùjèek finanèních prostøedkù pro zajištìní rovnomìrného rozvoje EU. Je vlast-
nìna èlenskými státy. EIB zvyšuje svoje prostøedky na kapitálových trzích. Má rating AAA.
V létì 1997 zahájila EIB velkou iniciativu „Amsterodam Special Action Programme“ (ASAP)
s cílem stimulovat vytváøení pracovních míst investováním do technologicky inovaèních
MSP. V èervnu 2000 zahájila EIB svoji „Innovation 2000 Initiative“ na podporu li-sabon-
ského rozhodnutí Rady EU vytváøet znalostní spoleènost založenou na inovacích.
V souèasné dobì se pøipravuje další iniciativa „Innovation 2010 Initiative“.

6.2.1. Amsterdam Special Action Programme

V návaznosti na zasedání Rady EU v Amsterodamu v èervnu 1997, která se zabývala rùstem
hospodáøství a zamìstnaností, byl zahájen tøíletý výše uvedený program ASAP. Hlavními
prvky ASAP jsou:

l Zvláštní opatøení pro nové finanèní nástroje na pomoc technologicky zamìøeným
a rychle rostoucím MSP

l European Technology Facility (ETF). Aktivita zahájená v 11/1997 ve spolupráci EIF
s rozpoètem 125 mil. EUR. ETF zabezpeèuje rizikový a kmenový kapitál pro projekty
high-tech a rychle se rozvíjejících MSP /40/

l Rozvoj financování v oblasti vzdìlávání, zdravotnictví, obnovy venkova a ochrany
životního prostøedí

l Nový impuls pro financování TENs (Trans-European Networks) a dalších velkých
infrastrukturních investic

6.2.2. Innovation 2000 Initiative (i2i)

Iniciativu zahájila EIB v èervnu 2000. Financování se soustøeïuje na pìt oblastí /41/:
l Vzdìlávání - vytváøení lidských zdrojù financováním vybavení škol a univerzit

výpoèetní technikou
l Výzkum a vývoj - spolufinancování výzkumných a vývojových programù veøejného

nebo soukromého sektoru; podpora výzkumné infrastruktury, špièkových výzkumných
pracoviš•; podpora opatøení umožòujících MSP pøístup k výzkumným programùm

l Informaèní a komunikaèní technologie - financování transevropských širokopás-
mových a multimediálních sítí
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l Difuse inovací - financování on-line zdravotní péèe; využívání informaèních tech-
nologií v místních podmínkách, zejména v ménì vyvinutých regionech; vybavování
firem, zejména MSP, pokrokovými informaèními technologiemi

l Rozvoj MSP a podnikání - umožnìní pøístupu k rizikovému kapitálu; podpora vìdec-
kých parkù a inkubátorù; zavedení nových finanèních produktù pro podnikatelské
potøeby velmi malých firem. Od 1. 1. 2001 spravuje tuto aktivitu EIF. 

Podpora v uvedených oblastech je zajiš•ována jednoúèelovým pùjèkovým programem v roz-
sahu 12-15 mld. EUR do roku 2003. Od 3/2001 je iniciativa rozšíøena i na kandidátské zemì. 
EIB rozšiøuje svoje aktivity postupnì na podporu vybavení fondù rizikového kapitálu pro
MSP, soubìžnì s reformou Evropského investièního fondu, s cílem jeho pøemìny na specia-
lizovanou prodlouženou ruku EIB v oblasti rizikového kapitálu.

6.3. EVROPSKÝ INVESTIÈNÍ FOND
Evropský investièní fond (EIF) je veøejnì-soukromé spoleèenství, založené v roce 1994
s kapitálem 2 mld. EUR a vlastnìné EIB, Komisí a cca 70 bankami /42/. Hlavním úkolem EIF
je poskytovat dlouhodobé garance pro financování velkých infrastruktur a podpory MSP. EIF
neinvestuje pøímo do jednotlivých firem, ale podporuje fondy zprostøedkovatelských struktur
pùsobících v oblasti rizikového kapitálu. Fondy musí mít sídlo v EU a musí provádìt vìtšinu
svých aktivit v EU. V souvislosti se zmínìnou reformou EIF jsou klíèové zásady investièní
politiky EIF následující:

l Pùsobit jako katalyzátor soukromých a institucionálních investorù, kteøí by se mohli
angažovat v oblasti rizikového kapitálu

l Soustøedit se na ty zprostøedkovatelské struktury, které podporují inovativní spoleènos-
ti v poèáteèních stádiích jejich existence

l Investovat pouze do fondù, jež mají dostateènou velikost
l Zajistit stálý a dvoucestný informaèní tok se spolupracujícími fondy

Jak již bylo uvedeno, EIF spravuje z povìøení EIB European Technology Facility (ETF - viz
6.2.1.), ETP Startup Facility a SME Guarantee Facility (viz 6.1.5.).
EIF rovnìž spravuje garanèní program „Growth & Environment Scheme“ /43/ zahájený
v roce 1997 z iniciativy Evropského parlamentu, Komise a EIF. Program je zamìøen na pùjèky
MSP, které se angažují v investicích do ochrany životního prostøedí, vèetnì firem vyrábìjících
pøíslušná zaøízení.
Aby zvýšil úèinnost svých finanèních operací ve prospìch technologicky inovaèních MSP,
spolupracuje EIF úzce s DG Enterprise/D v projektu I-TEC (viz dále).
V roce 2002 spravoval EIF portfolio ve výši cca 4 mld. EUR pro 165 fondù. Jde pøedevším
o poskytování garancí.

6.4. GATE2GROWTH INITIATIVE
Gate2Growth Initiative je aktivita Komise pøedstavující elektronickou komplexní informaèní
službu na podporu inovaèních podnikatelù i pro jejich podporovatele. Je to v souèasné dobì
ústøední nástroj Komise pro informace o financování inovaèních aktivit. Iniciativa nahradi-
la službu LINK (Linking Innovation, Finance and Technology), která byla provozována
v létech 1999-2001 a pøi její konstrukci byly využity zkušenosti i jiných služeb (I-TEC, FIT aj.).
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Èinnost iniciativy byla zahájena ve Stockholmu v kvìtnu 2002. Stránka www.gate2growth.com
je vytvoøena speciálnì pro podnikatele, investory, poskytovatele služeb. Umožòuje pøístup
k tematickým sítím, k databázím Entrepreneurs a Investors (pro registrované èleny za roèní
poplatek 399 EUR) a pro poskytovatele služeb (bezplatná služba). Iniciativa pomáhá poskyto-
vatelùm rùzných služeb zvìtšovat jejich kapacitu, napomáhá podnikatelùm pøi vytváøení sítí
a pøi výmìnì zkušeností a nejlepších zpùsobù práce. Iniciativa oslovuje investory rizikového
kapitálu, manažery technologických inkubátorù, manažery zprostøedkovatelských agentur
a agentur provádìjících transfer technologií a specialisty-poradce v podnikání, výzkumu financí
a vzdìlávání /44/.
Prostøednictvím Gate2Growth je možné se kontaktovat se všemi finanèními fondy na podporu
inovací. Tematické sítì:

6.4.1. I-TEC Net

I-TEC (Innovation and Technology Equity Capital) je celoevropská sí• sdružující asi 70
investorù v oblasti rizikového kapitálu, zamìøených na zaèínající technologicky orientované
MSP. Byla založena v roce 1997 a pro svoji úspìšnost existuje dodnes. Struèná pravidla pro
úèast SME a operátorù rizikového kapitálu jsou dostupná na /45/. Sí• umožòuje pøístup do
databáze Eurotech Data (viz 6.1.4.)

6.4.2. ProTon Europe

Je to celoevropská sí• technických kanceláøí napojených na veøejné výzkumné organizace
a univerzity. Hlavním cílem sítì je podpora komerèního využití výsledkù výzkumu a vývoje
provádìného veøejnými institucemi. V síti se nachází pøibližnì 250 kanceláøí a agentur. Sí•
obsahuje rovnìž øadu studií a analýz zamìøených na porovnávání prùbìhu komercializace
technologií, nejlepší osvìdèené postupy øízení a komercializaci ochrany duševního vlast-
nictví, metodické postupy spolupráce s prùmyslem aj. /46/

6.4.3. Gate2Growth Incubator Forum

Je to celoevropská sí• profesionálních manažerù technologických inkubátorù a inkubátorù
spojených s výzkumnými ústavy a univerzitami. Hlavním cílem sítì je zvýšení kapacity
inkubátorù a podpora služeb firmám, umožnìní výmìny zkušeností vèetnì výmìny nejlepších
praktických zkušeností na evropské úrovni. Fórum organizuje workshopy nejlepších
zkušeností, sponzoruje úèasti na prùmyslových setkáních, organizuje návštìvy high-tech pod-
nikù, sponzoruje úèast na rùzných kurzech pro mladé pracovníky atd. Podmínky pro èlenství
v síti jsou uvedeny v /47/.

6.4.4. Gate2Growth Finance Academia

Je vytvoøena pro vìdecké a výzkumné pracovníky v oblasti podnikání, inovací a financování.

6.5. NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Komise podporuje èinnost nìkolika speciálních sítí finanèníkù a investorù v oblasti ino-
vaèních technologií.
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6.5.1. EVCA

Již od roku 1983 podporuje Komise aktivnì EVCA (European Venture Capital Association),
která byla založena z iniciativy prùmyslu a Komise. Je to nezisková organizace sdružující
v souèasné dobì více než 380 evropských soukromých finanèních domù, zabývajících se
kmenovým a rizikovým kapitálem. V roce 1993 EVCA zahájila v rámci programù Phare-Tacis
„Central and Eastern Europe Venture Capital Programme“ a nedávno „NIS Venture Capital
Programme“, s cílem podporovat rozvoj rizikového kapitálu organizováním školení a spo-
jováním operátorù rizikového kapitálu. Programy se týkají státù bývalého Sovìtského svazu,
Èeské republiky, Maïarska, Polska, Slovenska, Slovinska, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyš-
ska a Rumunska /48/.

6.5.2. APCIMS - EASD

Je to nová organizace evropského obchodu s prùmyslovými cennými papíry založená v
4/2002 fúzí APCIMS (Association of Private Client Investment Managers and Stockholders)
a EASD (European Association of Securities Dealers). EASD byla založena v roce 1994 ini-
ciativou EVCA a s podporou Komise. V dobì fúze reprezentovala EASD 147 investièních
bankéøù a odborníkù na finanèní trhy ze 17 státù. EASD stála v roce 1996 za založením EAS-
DAQ (nyní Nasdaq Europe), prvé celoevropské burzy s akciemi technologicky orientovaných
firem /49/.

6.5.3. EBAN

Prostøednictvím EBAN (European Business Angel Network) založené v roce 1999, podporu-
je Komise vzájemné spojení neformálních soukromých investorù (business angels) a zakla-
datelù MSP. EBAN spojuje investora a MSP prostøednictvím národních sítí (BAN), kterých
bylo založeno asi 90 v øadì státù EU. Pøedpokládaný rozpoèet na aktivitu je v souèasné dobì
vyèerpán a do sítì se nepøijímají nové BAN. Pomoc „business angels“ je možno vyžádat buï
pøímo v EBAN nebo prostøednictvím služby Gate2Growth /50/.

7. NÁSTROJE INOVAÈNÍ POLITIKY EU
Pro realizaci výzkumné a inovaèní politiky používají výkonné orgány EU øady nástrojù,
z nichž nejdùležitìjší budou krátce zmínìny. Pøehlednou podrobnìjší informaci lze nalézt
v /56/.

7.1. TRENDCHART
„Trendchart of Innovation in Europe“ (volnì pøeloženo: Pøehled inovaèních trendù v Evropì)
je praktická elektronická databáze pro ty, kteøí vytváøejí inovaèní politiky v Evropì.
V databázi jsou dostupné pravidelnì aktualizované informace o rùzných aspektech inovaèních
politik EU a èlenských státù. Databáze je spravována DG Enterprise. Zamìøuje se na ètyøi
hlavní témata inovaèní politiky:

l Podpora inovaèního podnikání
l Využití duševního vlastnictví pro podporu inovací
l Nové pøístupy k financování inovací
l Transfer znalostí a technologií mezi výzkumem a prùmyslem

33



Obsahuje tøi hlavní informaèní bloky: pøehled opatøení inovaèních politik; evropský inovaèní
zpravodaj a recenze inovaèních politik /51/.

7.1.1. Pøehled opatøení inovaèních politik

Tento blok je informaènì permanentnì zajiš•ován sítí národních korespondentù z èlenských
státù a kandidátských zemí. Informace jsou ukládány v Trend Chart database, která obsahuje
nìkolik set opatøení a do databáze Who`s Who, kde jsou uvedeny agentury a vládní útvary
zabývající se inovacemi. Každých šest mìsícù jsou informace o politických opatøeních shrnu-
ty do série „Country reports“. Informace z pøehledu jsou pravidelnì kompilovány do „Trend
reports“. Blok je doplnìn rozcestníkem o novinkách (konference, nové dokumenty apod.).

7.1.2. Evropský inovaèní zpravodaj

Evropský inovaèní zpravodaj (European Innovation Scoreboard) vznikl na výslovný požada-
vek zasedání Rady EU v Lisabonu v roce 2000. Poskytuje pøehled evropské inovaèní výkon-
nosti analýzou dat v 17 indikátorech ve ètyøech oblastech inovaèní politiky: vytváøení
znalostí; transfer technologie; financování inovací a inovaèní výkonnost. Zpravodaj je aktual-
izován jednou roènì. Pro porovnání jednotlivých státù je urèován nezávazný souhrnný ino-
vaèní index (SII) a celkové inovaèní trendy. Èeský pøeklad inovaèního zpravodaje za rok 2001
se nachází v publikaci /52/ a za rok 2002 v /53/. Ve zpravodaji za rok 2002 jsou poprvé uve-
deny výsledky evropských regionù.

7.1.3. Recenze inovaèních politik 

Recenze nabízejí možnost srovnávání a hlubší analýzy inovaèních politik jednotlivých státù.
Úèelem není hodnotit úroveò inovaèních schémat, ale zajistit nadnárodní výmìnu zkušeností
mezi tìmi, kteøí vytváøejí inovaèní politiky èi jejich èásti. Z toho dùvodu se organizuje øada
workshopù na rùzná témata. Cílem je ustavit evropské „kluby“ pøedstavitelù inovaèních poli-
tik ve všech ètyøech hlavních tématech Trend Chartu. Recenze za léta 2000 a 2001 jsou uve-
deny v publikaci /54/.

7.2. INNOBAROMETER
Databáze Innobarometer obsahuje výsledky prùzkumu zkušeností a priorit evropských mana-
žerù v oblasti inovací. V pìti jazycích jsou pøístupné souhrny podle rùzných oblastí: význam
inovací pro firmy; pokrokové technologie a inovace; lidské zdroje a inovace; chránìní a sdíle-
ní poznatkù; finanèní stránka inovací; úloha zákazníkù a základní potøeby firem. Ve tøech
jazycích jsou dostupné zprávy v plném znìní. Databáze se nalézá na adrese /55/.

7.3. PRÙZKUM INOVACÍ SPOLEÈENSTVÍ
Prùzkum inovací Spoleèenství (Community Innovation Survey - CIS) je spoleèná aktivita
èlenských státù a EU, založená na iniciativì Eurostatu a horizontálního programu 5. RP
Innovation-SMEs. Pøedpokládá se, že aktivita upevní empirickou základnu inovaèní politiky
EU. Jde o sbìr statistických údajù ve všech èlenských státech EU. 
Pilotní statistický prùzkum (CIS 1) byl proveden v roce 1992. Druhý prùzkum (CIS 2), který
zahrnul jak výrobní sektor, tak sektor služeb, byl proveden v létech 1997-1998 a jeho úplné
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výsledky byly k dispozici v polovinì roku 2000. Další prùzkum (CIS 3) byl ukonèen koncem
roku 2002 a v souèasné dobì probíhá jeho vyhodnocování. Databáze CIS je pøístupná na
stránce /57/.
CIS shromažïuje údaje na úrovni firem v široké škále prùmyslù v jednotlivých regionech
a státech. Údaje jsou porovnatelné na evropské úrovni a jsou reprezentativní. Jelikož údaje
jsou shromažïovány pravidelnì, umožòuje to odhad trendù, vývoj metodiky sbìru a vyhod-
nocování dat. Metodika CIS byly vyvinuta v roce 1991 ve spolupráci s OECD. Na základì
OSLO manuálu (OECD pøíruèka pro sbìr a interpretaci údajù o technologických inovacích
/15/) byl sestaven všeobecný dotazník. Sbìr údajù se provádí statistickými úøady jednotlivých
státù nebo povìøenými výzkumnými ústavy s finanèní podporou Komise, prostøednictvím
Eurostatu a programu Innovation-SMEs. Výsledky prùzkumù vyhodnocují dohodnutou me-
todikou statistické úøady a dále jsou shromažïovány a analyzovány Eurostatem. Základní
údaje jsou utajovány, jsou pøístupné pouze zamìstnancùm Eurostatu. Agregované tabulky na
úrovni sektorù, odvozené z mikro-údajù, jsou publikovány Eurostatem.

7.4. INOVAÈNÍ STUDIE
Inovaèní studie (Innovation Studies, døíve European Innovation Monitoring System - EIMS)
se dlouhodobì zpracovávají na podporu inovaèní politiky EU. Zadávání studií provádí
v rámci programu Innovation-SMEs DG Enterprise. 
Informace o inovaèních studiích je na internetové stránce /58/. Zde je možné získat texty jak
døíve publikovaných studií, tak zamìøení pøipravovaných studií. 

7.5. FIT POLICY EXCHANGE PROJECT
FIT projekt (Establishing Durable Links between Finance, Innovation and Technology) byla
aktivita programu Innovation-SMEs s cílem rozšiøovat dobré zkušenosti vytváøením trvalých
spojení mezi finanèníky a inovaèní a technickou komunitou, zejména tìmi, kteøí vytváøejí
v jednotlivých státech inovaèní politiku. Dùvodem pro zahájení aktivity byl citelný nedostatek
vzájemného porozumìní mezi uvedenými partnery a nedostateèný prostor a prostøedí pro vzá-
jemnou diskusi. Projekt FIT byl zahájen v roce 1999 a byl ukonèen v roce 2002 /59/.
Uskuteènila se pouze jedna výzva k podávání návrhù projektù na specifická témata:

l Vývoj a implementace evropského curricula pro vzdìlávání podnikatelù
l Transfer využitelných výsledkù výzkumu a vývoje a úloha mikrofinancování
l Budování odborných sítí v oblasti financování inovací a start-up firem

7.6. TECHNOLOGY MARKETPLACE
Technology Marketplace je užiteèná databáze pøístupná v informaèním systému Cordis /60/,
poskytující informace o výsledcích evropského výzkumu a vývoje, které je možné dále využít.
Virtuální „tržištì“ nabízí pøístup k nejnovìjším výsledkùm ve tøech oblastech: podnikání, vìda
a spoleènost. Služba nabízí øadu dalších užiteèných propojení.

7.7. DATABÁZE PODNIKATELSKÝCH INKUBÁTORÙ
Tato databáze, která zahájila svoji èinnost v listopadu 2001, spojuje více než 600 inkubátorù
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v celé Evropì, vèetnì sítì BIC. Každý inkubátor je charakterizován podle své cílové oblasti
nebo technologického zamìøení a dalších parametrù.

7.8. IRC NETWORK
IRC (Innovation Relay Centres) Network byla ustavena v rámci programu Innovation 4. RP
v roce 1995. Je to reálná sí• v souèasné dobì témìø 250 pracoviš• ve 31 státech Evropy. Každé
IRC pøedstavuje regionální okno evropských inovací na pomoc místním organizacím pøi
transferu technologií z regionu a do regionu. Èinnost IRC se soustøeïuje zejména na pomoc
MSP. IRC se nacházejí v rùzných organizacích, napø. na univerzitách, ve výzkumných
ústavech, hospodáøských komorách, regionálních èi národních rozvojových agenturách atd.
Mnoho IRC vytváøí konsorcia, jako napø. CIRC (Czech Innovation Relay Center - /49/), takže
v síti spolupracuje okolo 250 pracoviš•. Centra jsou vybavena personálem s dobrými eko-
nomickými a technologickými zkušenostmi. Celkový poèet pracovníkù zamìstnaných
v ICR je témìø 1000. V posledních pìti letech asistovaly ICR u více než 5000 transferových
jednání a pomohly 65 000 klientùm-firmám získat potøebné technologie /63/.

7.9. INNOVATION SHOWCASE - PROMOTION INNOVATION
IN EUROPE

Tato služba je koordinována pro Komisi spoleèností VDI/VDE Technologiezentrum Innova-
tionstechnik GmbH, Teltow, Nìmecko /64/. Je to komunikaèní a informaèní platforma pro
všechny úèastníky inovací. Jsou zde dostupné informace o projektech, doprovodných opatøe-
ních, èláncích v tisku, konferencích a workshopech a zejména o nejlepších osvìdèených po-
stupech z inovaèních projektù.

7.10. NÁSTROJE REGIONÁLNÍ PODPORY INOVACÍ
A INOVAÈNÍHO PODNIKÁNÍ

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4., EU vìnuje velké úsilí vyrovnávání dosavadních rozdílù
mezi evropskými regiony. Jako nástrojù pro ovlivòování regionálních inovaèních politik a
inovaèního podnikání v regionech se používá øada vybudovaných virtuálních i reálných sítí,
pilotní projekty, rùzné informaèní služby atd. Mezi nejdùležitìjší patøí:

7.10.1. Informaèní stránka Regional Policy - Inforegio

Je to oficiální stránka Komise pro regionální politiku /62/. Jsou zde uvedeny základní principy
regionální politiky EU a zpùsoby jejího ovlivòování, rozpoèty podpùrných fondù a jejich
alokace a øada dalších údajù a informací.

7.10.2. IRE

IRE (Innovating Regions in Europe Network) je virtuální spoleèná platforma pro spolupráci a
výmìnu zkušeností o vývoji regionálních politik a schémat. IRE Network je otevøena všem
evropským regionùm, vèetnì regionù ze støední a východní Evropy a Kypru. Èleny sítì je v
souèasné dobì více než 200 regionù z 27 evropských státù. Regiony jsou reprezentovány kon-
sorcii regionálních autorit, rozvojovými agenturami, univerzitami, výzkumnými centry apod. 
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Od roku 1994 obdrželo více než 100 evropských regionù podpory na formulaci svých
regionálních inovaèních strategií v rámci projektù RITTS a RIS, které byly do roku 2001
koordinovány DG Enterprise, resp. DG Regional Policy. Jejich úlohu pro další období pøevzal
projekt IRE /65/. V databázi jsou dostupné informace o programech, projektech a inovaèních
aktivitách, popsaných v èásti 4. Jsou zde i odkazy na projekty tematických sítí, vytvoøených
na øešení rùzných otázek souvisejících s vytváøením regionálních politik (v souèasné dobì
existuje 14 øešitelských tematických sítí) a další odkazy.

7.10.3. SME TechWeb

SME TechWeb je internetová stránka technologicky orientovaných firem s poètem zamìst-
nancù menším než 250 (MSP), zvláštì tìch, které si pøejí inovovat a internacionalizovat se. Je
užiteèná pøedevším pro ty MSP, které chtìjí získat finanèní podporu z rámcových programù
v rámci opatøení pro MSP /66/. Nalezneme zde všechny potøebné informace pro MSP, které
se chtìjí zapojit do mezinárodní spolupráce. Informace jsou podány velmi srozumitelnou
formou.

7.10.4. RINNO

RINNO (Regional Innovation Observatory) je pomìrnì nová virtuální interaktivní služba (on-
line library), podporovaná spoleènì DG Enterprise a DG Regional Policy /67/. Umožòuje
mnohostrannou výmìnu nejlepších zkušeností a informací v oblasti inovací, inovaèních poli-
tik a inovaèního podnikání mezi úèastníky sítì. Cílem je koncentrovat všechny dostupné
informace na jednom místì. Služba je urèena pro regiony, které se tak mohou pøímo informo-
vat o nejlepších zkušenostech v ostatních regionech. Úèastníci se do sítì pøihlašují a údaje
jsou zabezpeèené. Sí• v souèasné dobì zahrnuje všech 15 státù EU a soustøeïují se podklady
ve 3 databázích:

l Informace o podpoøe inovací v regionech v celé Evropì
l Pøípadové studie prezentující osvìdèené postupy
l Praktické rady na podporu regionálních inovací

7.10.5. PAXIS

Paxis (Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) je pilotní projekt Komise, který má
v praxi ukázat možnost inovaèního rozvoje vybraných regionù /68/. Pro projekt bylo v dobì
jeho zahájení vybráno na základì 24 kritérií 15 špièkových regionù z 35 pøihlášených
a v 5/2002 pøipojeno dalších sedm. Na stránkách projektu nalezneme informace o iniciativách
jednotlivých úèastníkù projektu, seznam tematických sítí, které vytvoøili pro øešení rùzných
problémù, panely expertù, doprovodná opatøení projektu aj. Je zde i pøístup k èasopisu pro-
jektu „Excellent News“, který je vydáván ètvrtletnì. Dosavadní výsledky øešení projektu jsou
pøíkladem pro ostatní regiony. Øešení projektu bude pokraèovat i v rámci 6. RP.
V bøeznu 2003 bylo vyhlášeno v Barcelonì založení další sítì, která spojí ke spolupráci 20
evropských mìst. Tato sí• bude budována na základì zkušeností získaných v pilotním projek-
tu PAXIS. 
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7.10.6. BIC a EBN

Pøedevším na základì amerických zkušeností bylo v roce 1984 založeno v Liège (Belgie), prvé
Business and Innovation Centre (BIC) v rámci aktivity Komise DG for Regional Policy, která
mìla øešit trvalý problém - jak pøemìnit inovaèní podnikatelské projekty na úspìšné firmy,
a tak dlouhodobì pøinést užitek regionálnímu hospodáøství. Projekt zapustil koøeny a postup-
nì vznikaly další BIC, kterých je dnes registrováno asi 150 v 21 evropských zemích. Základní
poslání BIC je následující:

l Podporovat zakládání nových inovaèních firem (MSP)
l Podporovat modernizaci, inovace a diverzifikace v existujících firmách

Pro splnìní tohoto poslání BIC nabízí firmám øadu služeb od první pøedstavy o založení firmy,
až po období jejího rozvoje /69/. BIC rovnìž zajiš•ují pro podnikatele a MSP spojení na
odborníky, jež provádìjí speciální služby. BIC jsou samostatné organizace. Mohou být zcela
nezávislé nebo souèástí vìtší organizace (vìdeckého parku, hospodáøské komory), ale musí
mít strategickou autonomii a rozpoètovou nezávislost. Musí být øízeny správní radou nebo
podobnou strukturou, ve které jsou zastoupeni zástupci hlavních regionálních organizací. BIC
mají stálé zamìstnance (v prùmìru je to v souèasné dobì osm zamìstnancù). 
EBN (European BIC Network) je sí• sdružující BIC a podobné organizace v Evropì /69/.
Sídlo EBN je v Bruselu. Sí• byla založena ve stejném roce jako prvé BIC iniciativou prvních
BIC, Komise a skupinou prùmyslníkù. EBN je mezinárodní nezisková asociace s malým
stálým aparátem. Je øízena volenou správní radou, která reprezentuje èleny sítì - BIC.
EBN, ve spolupráci s Komisí, dbá na vysokou úroveò èinnosti BIC a na splnìní všech pod-
mínek pøi pøijímání nových BIC do sítì. Podmínky jsou následující: pøíspìvek regionálnímu
rozvoji, nezávislý statut, stálý a vysoce kvalifikovaný personál, finanèní, strategická a mana-
žerská autonomie, partnerství s ostatními relevantními organizacemi v oblasti pùsobení
a vysoký standard a rozsah poskytovaných služeb. Žadatelé, kteøí splní všechny podmínky,
mohou používat název BIC a zvláštní logo Evropské komise (EC-BIC logo). EBN rovnìž
propojuje BIC se všemi inovaèními aktivitami EU.
Na základì vyhodnocení dlouholetého pùsobení EBN na regionální rozvoj v EU, které
provedli nezávislí experti v letech 1997-1998, byl program BIC implementován do pro-
gramového období strukturálních fondù na léta 2000-2006. V ÈR vyvíjí èinnost ètyøi BIC
(v Praze, Plzni, Brnì a Ostravì).

7.11. INFORMAÈNÍ SÍTÌ NA PODPORU VÝZKUMU
A INOVAÈNÍHO PODNIKÁNÍ

7.11.1. CORDIS

CORDIS je hlavní a velmi rozsáhlý informaèní systém evropského výzkumu a vývoje a ino-
vací, podporovaný programem Innovatiom-SMEs /71/. Je provozován v pìti jazycích.
V deseti databázích nabízí více než 30000 stránek, tisíce užiteèných spojení a kontaktù a uži-
vatelsky pøátelské nástroje pro vyhledávání. CORDIS byl v pøedcházejícím textu èasto
zmiòován.

7.11.2. IPR Helpdesk

Virtuální IPR Helpdesk (IPR - Intellectual Property Rights) je volnì pøístupná služba na pod-
poru výzkumných a inovaèních projektù v oblasti problematiky duševního vlastnictví
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a prùmyslových práv. /70/. Je poskytována v pìti jazycích. Prostøednictvím služby jsou do-
stupné informace o 5. a 6. RP, duševním a prùmyslovém vlastnictví, nových právních doku-
mentech aj. Je zde i odkaz na vyhledávání patentù. Služba vydává IPR Bulletin. Službu pro
Komisi provozuje sdružení 7 evropských univerzit a dalších organizací pod koordinací
Univerzity v Alicante, Španìlsko.

7.12. PERIODICKÉ PUBLIKACE
V rámci programu Innovation-SMEs se vydávají následující periodické publikace, které je
možné získat bezplatnì na základì on-line pøihlášky. Èasopisy jsou dostupné i na internetu:

7.12.1. Innovation & Technology Transfer 

Èasopis pøináší šestkrát roènì aktuální informace z oblasti evropského inovaèního podnikání
a transferu technologií. Jeho obsah má pevnou strukturu: novinky z inovaèní politiky, skupinu
èlánkù na dané téma, informace z programu Innovation-SMEs, stránky IRC Newsletter
a konference a publikace /72/.

7.12.2. Euroabstracts

Èasopis vychází šestkrát roènì a je zamìøen na podporu šíøení výzkumnì orientovaných pub-
likací. Obsahuje i pøehledové èlánky, interview a recenze knih /73/.

7.12.3. CORDIS Focus

Èasopis vychází každých ètrnáct dní a pøináší nejaktuálnìjší struèné informace o výzkumu
a inovacích v EU /74/.

7.12.4. CORDIS focus - Technology Opportunities Today

Èasopis, který je vydáván 6x roènì, je doplòkem èasopisu Cordis Focus. Pøináší struèné
charakteristiky výsledkù øešení evropských výzkumných a vývojových projektù z rùzných
oblastí, vèetnì pøedstavy øešitelù o potenciálním uplatnìní na trhu a údajù o zpùsobech pøed-
pokládané spolupráce. Stabilní struktura èasopisu zahrnuje tyto obory: biologie a medicína,
energetika, životní prostøedí, informaèní technologie a telekomunikace, prùmyslové tech-
nologie /75/.

7.12.5. RTD Info

Èasopis vydávaný ètvrtletnì DG Research obsahuje èlánky o všeobecných aspektech výzku-
mu Spoleèenství, napø. výsledky projektù, èlánky o výzkumných politikách, informace
o výzvách k podávání projektù, informace o odborných setkáních, o publikacích atd. /76/. 

8. ZÁVÌR
Evropská unie vìnuje v souèasné dobì podpoøe inovací a inovaèního podnikání stejné úsilí
jako podpoøe výzkumu a technologického vývoje. Z rozborù vyplývá, že inovace a znalosti se
stávají do znaèné míry rozhodujícím zdrojem bohatství a rovnìž hlavním dùvodem rozdílù
mezi zemìmi, podniky a lidmi. Toto poznání vede pøedstavitele EU k systematickému
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vytváøení ucelené evropské inovaèní politiky a podpory realizace obdobných politik na národ-
ní a regionální úrovni.
V této publikaci byl struènì popsán historický vývoj tìchto snah a nástroje pro provádìní ino-
vaèní politiky EU. Základním cílem inovaèních politik je vytváøení prostøedí, které je pøíznivé
pro inovaèní podnikání. To se EU snaží zabezpeèovat pøedevším rozsáhlými programy nad-
národní spolupráce ve výzkumu a pøímými aktivitami budování celoevropských infrastruktur
podporujících inovaèní podnikání. Jedná se však o komplexnìjší problém. Rozvoj inovaèního
podnikání záleží, jak je uvedeno v posledním dokumentu EU o inovaèní politice /31 a pøílo-
ha è. 1/, jen v menší míøe na pøímém pøevádìní výsledkù výzkumu do praxe, ale významnìjší
úlohu mají nevýzkumné aktivity, jako jsou prosté zdokonalování výrobkù, využívání licencí,
vzdìlávání pracovníkù a zejména investièní èinnost. Velmi velký vliv na rozvoj inovaèní èin-
nosti má úroveò vytváøení prostøedí konkurenceschopnosti, daòová politika, možnosti pøís-
tupu vznikajících firem k poèáteènímu kapitálu, vztah univerzitního výzkumu k podnikání,
úroveò vysokoškolského vzdìlávání budoucích potenciálních podnikatelù, úroveò adminis-
trativních pøekážek pøi zakládání nových firem atd. Z uvedeného vyplývá, že jde o problém,
který je tøeba øešit ve všech souvislostech, o což se v souèasné dobì EU snaží.
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SHRNUTÍ
Inovace jsou centrální èástí „Lisabonské strategie“ schválené Radou v bøeznu 2000. Strategie
byla potvrzena a zdùraznìna na následujících zasedáních Evropské rady, pøedevším
v Barcelonì v roce 2002.
Pøedkládané sdìlení o inovaèní politice spoleènì se sdìlením o prùmyslové politice v rozší-
øené Evropì a Zelenou knihou o podnikání tvoøí koherentní rámec pro konkurenceschopnost
podnikù a pøispívá k hospodáøskému rùstu v Evropì.
Sdìlení je i významným pøíspìvkem pro jarní zasedání Evropské rady, které se konalo 20.
a 21. bøezna 2003.
Zatímco sdìlení „Více výzkumu v Evropì. Vstøíc ke 3 % HDP.“ pøiznává dùležitý pøíspìvek
výzkumu pro inovace, toto sdìlení prokazuje, že existují èetné jiné formy inovací.
Inovace mohou probíhat postupnì nebo skokem. Mohou vyplynout z transferu technologií
nebo z rozvoje nových koncepcí podniku, mohou být technologické nebo organizaèní pod-
staty, mohou být i v oblasti prezentace.
Cílem sdìlení je pøedevším pøedstavit rùzné cesty k inovacím a analyzovat dopady na utváøení
inovaèní politiky a na nejrùznìjší nástroje, kterými je inovaèní politika ve skuteènosti reali-
zována.
Analýza je doplnìna zkoumáním nejrùznìjších problémù, které jsou pro EU specifické.
Konstatuje se, že struktury, problémy a pøíležitosti, které souvisí s inovacemi, nemusí být
bezpodmíneènì stejné ve všech èástech svìtové ekonomiky. Faktory, které byly vzaty v úvahu
jsou: nedostateèná výkonnost Unie, dùsledky rozšíøení, demografický vývoj a velikost veøej-
ného sektoru v národních ekonomikách EU.
Zatímco se inovaèní politika provádí vìtšinou na národní nebo regionální úrovni, musí èlen-
ské státy a Komise ještì více zlepšit svoji spolupráci s cílem zlepšit inovace. Spolupráce musí
pøispìt k vytvoøení nových postupù koordinace a hodnocení dosaženého pokroku, které
usnadní procesy vzájemného uèení. Sdìlení pøináší konkrétní návrhy, jak mùže být rozmani-
tost Evropy pøemìnìna na její silnou pøednost.
Sdìlení pøináší i nejrùznìjší návrhy nových postupù v oblasti inovaèní politiky EU a zejména
jejího spoleèného pùsobení na ostatní oblasti politiky. Inovaèní politika musí být èastìji rea-
lizována prostøednictvím dalších politik. Sdìlení kromì jiného navrhuje i lepší koordinaci
a úèinné sledování èinnosti prostøednictvím Komise a èlenských státù.
Závìr obsahuje shrnutí nejdùležitìjších opatøení, která jsou navrhována k realizaci èlenským
státùm, Komisi nebo v jejich vzájemné spolupráci.
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1. ÚVOD
Jestliže Evropská unie dosáhne inovaèní výkonnosti, která by ji zaøadila na vedoucí postavení
ve svìtì, je to mimoøádná pøíležitost k vzrùstu životní úrovnì v budoucnosti. Evropa se však
k tomuto cíli - stát se mnohem více inovaèním hospodáøským prostorem - pøibližuje jen poma-
lu a s prùtahy.
Podpora inovací je centrální èástí strategie k dosažení cíle stanoveného Evropskou radou
v bøeznu 2000 v Lisabonu. Podle tohoto cíle se má EU do konce tohoto desetiletí stát nejdy-
namiètìjším hospodáøským prostorem založeným na znalostech a prostorem s nejvyšší kon-
kurenceschopností. Komise ve své jarní zprávì 20031 analyzovala, jak se EU pøibližuje k cíli
stanovenému v Lisabonu. Komise v této zprávì zdùrazòuje, že zbývá udìlat ještì mnohé,
pøedevším v oblastech znalostí a informací, které jsou oznaèeny jako oblasti, v kterých musí
být v nadcházejícím roku dosaženo výrazného pokroku, má-li být realizována strategie
schválená v Lisabonu.
Toto zjištìní se projevuje i v Inovaèním zpravodaji 20022, který pøipravila Komise. Vyplývá
z nìj, že inovaèní výkonnost EU v porovnání s USA a Japonskem je i nadále nižší.
Komise již poukázala na to, že nedostateèné evropské inovaèní aktivity jsou podstatným
dùvodem nižšího rùstu produktivity3. Pozitivní trendy, které oznaèuje Inovaèní zpravodaj,
jsou samozøejmì vítány; neznamenají však, že by mohly vystaèit k dosažení lisabonských cílù
v prùbìhu pøedpokládaného období.
Globální zpráva o konkurenceschopnosti4 ukazuje podobný obrázek. Tato zpráva, která
zahrnuje více mimoevropských zemí než Inovaèní zpravodaj, ukazuje, že vìtšina èlenských
státù EU je pøedstižena, pokud jde o inovaèní výkonnost, nejen USA a Japonskem, ale i øa-
dou dalších zemí.
Poté, kdy z lisabonské lhùty uplynuly již tøi roky, musí EU pøehodnotit svùj postoj k inovacím
a pøíslušné postupy.
Výzkum a vývoj (VaV) je rozhodujícím faktorem, jestliže se jedná o dlouhodobý rùst a dlou-
hodobý blahobyt v Evropì. Relativnì nízké výdaje Evropy na VaV jsou dùvodem její inovaèní
slabosti; to bylo i tématem nedávno publikovaného sdìlení Více výzkumu pro Evropu: Vstøíc
ke 3 % HDP5.
I když je výzkum dùležitým východiskem pro vynálezy, znamenají inovace pøesto nìco více
než jen úspìšné využití výsledkù výzkumu. Vývoj pojmu inovace - od lineárního modelu,
který vychází z VaV, až k systémovému modelu, podle kterého je inovace výsledkem kom-
plexních vzájemných vztahù osob, organizací a jejich oblastí èinností - ukazuje, že se inovaèní
politika nesmí soustøedit jenom na vztah mezi výzkumem a inovacemi.
Veøejná opatøení, která zvyšují poèet inovaèních podnikù (vèetnì malých a støedních podnikù
- MSP) a jejich efektivnost a úspìšnost, jsou v souèasné dobì založena stále ještì na relativnì
omezeném významu pojmu inovace.
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EU musí uznat celou komplexnost fenoménu „inovace“. To mùže rozhodnout o tom, zda vù-
bec, a jestliže ano, potom jak mohou být slabiny evropského inovaèního systému odstranìny.
Nejdøíve musíme lépe pochopit inovaèní mechanismy v evropském kontextu.
EU si musí klást otázky jako: Proè je pro Evropu tak tìžké, dostat se na úroveò špièkových
zemí? Brání rámcové podmínky platné v Evropì transformaci poznatkù a schopností do ino-
vací? Skuteènì rozumíme evropskému kontextu inovaèního procesu? Evropa musí posoudit,
zda existují opatøení, která by mohla být uèinìna na evropské úrovni a z kterých by mohl
vycházet nesporný impuls pro zvýšení inovaèní výkonnosti EU. EU musí nalézt úèinné
odpovìdi a tyto odpovìdi realizovat.
Pøedkládané sdìlení je nutné považovat za první krok takového posouzení, které povede
k procesu modernizace základù evropské inovaèní politiky a ke znovuoživení úsilí o inovace.
Jedinì tak bude možné dosáhnout cílù stanovených v Lisabonu. Pøedpokladem toho je nová
politická vùle èlenských státù k odstranìní pøekážek rozvoje inovaènìjší Evropy. Tuto vùli
èlenské státy nedávno prokázaly, když 3. bøezna 2003 v Radì pro konkurenceschopnost
dosáhly politické dohody o patentu Spoleèenství.

2. AKTUALIZACE POJMU INOVACE: VÍCEROZMÌROVÁ
PODSTATA JEVU „INOVACE“ A JEHO DÙSLEDKY
PRO POLITIKU6

Úzká definice pojmu „inovace“ zní: „Produkce, pøizpùsobování a využití novinek v ekono-
mice a spoleènosti“7.
Protože hospodáøský užitek úspìšného využití novinek je koneèným zpùsobem realizován
v podnicích, jsou podniky srdcem inovaèního procesu. Inovaèní politika se musí zamìøit na
podniky, na jejich chování, schopnosti a na jejich okolí.

2.1 Rùzné cesty k inovacím

Podniky jsou nuceny inovovat, protože jsou pøedevším pod konkurenèními tlaky a pøejí si
vytvoøit nový prostor na trhu.
Novinka, která je rozhodující pro inovaci, mùže vznikat rùzným zpùsobem:

l Prostøednictvím využití vynálezù, které vznikly ve výzkumných laboratoøích. Je to vý-
znamná cesta k inovacím, která již byla èasto pøedmìtem posuzování. Výzkum posky-
tuje dùležitý podnìt pro inovace, nebo• vždy pøináší nové technické ideje a pøedstavu-
je kontinuální obnovu stávajících technických schopností.

l Podnik mùže být inovaèní jestliže pøevezme ideu, vzniklou v jiném oboru, ve svém
vlastním výrobním procesu, nebo kterou mùže využít na svém trhu. Pøíkladem toho
mùže být využití špièkových materiálù vyvinutých v kosmickém prùmyslu, v prùmys-
lu automobilovém a rozšíøení poèítaèem podporovaného konstruování (CAD) v textil-

49

6 Nìkteré z otázek uvedených v tomto a v následujících odstavcích jsou podrobnì zpracovány v publikaci Komise:
„Future directions of innovations policy in Europe. Proceedings of the Innovation Policy Workshop held in
Brussels on 11. July 2002“, Innovation papers è. 31, 2003.

7 Viz COM (1995) 688; tato Zelená kniha obsahuje i detailnìjší definici. Podle ní je inovace: „Zmìna a rozšíøení
nabídky produktù a služeb a pøíslušné trhy; zmìna metod výroby, dodávek a odbytu; zavedení zmìn v manage-
mentu, v organizaci práce, dále zmìny v podmínkách práce a v kvalifikaci zamìstnancù“. Tato definice je i zá-
kladem zde zvoleného pøístupu k oblasti inovaèní politiky. Definice je v souladu s významem, který Evropská
rada pøiznala inovacím a jejich vlivu na konkurenceschopnost na svém zasedání v Lisabonu.



ním a odìvním prùmyslu. Inovace se mohou (v pøípadech tak zvaných inkrementálních
inovací) realizovat ve velkém poètu menších krokù, v jejichž rámci se podniky, jejich
produkty a postupy modernizují. Podnikatelé cítí, že jsou nuceni, aby se chovali ino-
vaènì, protože musí reagovat na inovující konkurenty a musí se pokoušet „porazit“
tyto konkurenty na základì vlastní kreativity.

l Hledání nových, ještì neotevøených trhù je dalším hnacím motorem inovací. Nástroji
jsou technologické inovace nebo radikální zmìna sortimentu stávajícího zboží a služeb
na trhu, aby u zákazníkù vznikl dojem, že za své peníze mohou získat nìco lepšího
(„inovace hodnoty“ nebo „value innovation“). „Znovuobjevení“ náramkových hodi-
nek jako cenovì výhodné módní novinky je pøíkladem tohoto druhu technologicky
nenároèných inovací.

l Další možností je zavedení zcela nových postupù v podnikatelské èinnosti (napøíklad
v pøípadì nových modelù podnikání on-line obchodníkù) s cílem vytvoøit nové trhy
nebo zvýšit rentabilitu na stávajících trzích.

Pokud jde o reakci podnikù na tlaky trhu, potom zøejmì hraje konkurence v inovacích stejnì
dùležitou roli jako konkurence cenová. V mnoha oborech zakládají podniky svoji budoucnost
na náhodì, když si dovolí zanedbat vývoj nových nebo zlepšených produktù, služeb nebo
výrobních postupù. V mnoha rychle se vyvíjejících oborech jsou to èasto právì mladé pod-
niky s potenciálem rùstu, které nutí podniky již etablované, aby se rovnìž staly inovaènìjší.
Podpora zakládání nových podnikù je v mnoho oborech úèinným motorem inovací.
Výzkum je pro inovace sice velmi dùležitý, bez podnikatelských aktivit však nedojde k žád-
nému zhodnocení. Tvorba hodnoty probíhá v podnicích. Zkrácením životního cyklu produk-
tù jsou podniky nuceny ke kapitálovì nároènìjším investicím. Podniky musí vìtší dùraz klást
na schopnost rychle reagovat. Pro podniky jsou inovace centrálním nástrojem, jestliže jde
o dosažení konkurenèní výhody nebo vyšší hodnoty pro zákazníka. Jestliže odhlédneme od
urèitých druhù technologicky orientovaných podnikù, nejde podnikùm v první linii o techno-
logické aspekty rozvoje, nýbrž o inovaèní možnosti ke zlepšení jejich postavení na trhu.
Vedle technologických inovací, u kterých se jedná o inovace pøedevším na základì výzkumu,
je možné rozlišit i další druhy inovací. K zavedení pojmu organizaèní inovace vedly poznatky,
že nové formy organizace práce v oblastech, jako je personální management, pozitivní
opatøení pro zapojení všech pracovníkù do rozhodovacích procesù, mohou vytvoøit kolektivní
zdroj inovací. V øadì pøípadù se prokázalo, že tento podnikový kolektivní zdroj inovací se
dobøe uplatnil ve zmìnách v odbytu, financování a nakonec i v konkurenceschopnosti. Tento
pojem mùže zahrnout i inovace modelu podnikání (business model innovation). Prezentaèní
inovace jsou stále èastìji používány jako komplexní pojem pro popis inovací v oblasti designu
a marketingu.
Produktivita a hospodáøský rùst rozhodujícím zpùsobem závisejí na tom, jak rychle a efektivnì
se v ekonomice rozšiøují inovace. Tento proces difuze inovací funguje do jisté míry podle prin-
cipu nabalování snìhové koule. Na základì soutìže a napodobování je inovace dále rozvíjena
a zlepšována, takže její celkový úèinek na ekonomiku je nakonec podstatnì vìtší než její první
aplikace. Aby tento proces mohl probíhat, musí být trvale pøeskupovány zdroje tak, že budou
k dispozici pro aktivity s vyšší efektivností nebo vìtším ekonomickým pøínosem; tím se stává
geografická a oborová mobilita pracovních sil dùležitým faktorem pro inovace.
Kdo zaujímá špièkové postavení v oblasti vývoje technologií, nemusí mít nutnì špièkové
postavení v pøebírání technologií. Nejvìtší národohospodáøský pøínos nezajiš•ují nutnì ti,
kteøí první realizují inovaci (early adopter), nýbrž ti, kteøí rychle následují (fast follower).
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2.2 Dùsledky pro politiku

Pøedcházející závìry vysvìtlují rùznorodost inovací, a proto se prùbìh inovace dá jen tìžko
vyjádøit formou nìjakého modelu.
Popisy inovaèního procesu - nejdøíve šlo o lineární modely, ze kterých byl teprve nyní
odvozen dnes pøevládají systémový model - považují VaV buï za výchozí bod nebo za rozho-
dující faktor tohoto procesu. V souvisejících diskuzích o politice8 narážíme pøevážnì na sys-
témový model. Pøesto však zjiš•ujeme, že mnohá opatøení, která jsou v praxi pøijímána na
podporu inovací, jsou založena spíše na lineárním modelu.
S pomocí tohoto modelu mùžeme lépe porozumìt zvláštnímu pøípadu technologických ino-
vací. Ukazuje se, že obava vyplývající z relativnì nízkých výdajù na VaV v EU9 je oprávnìná.
Pøechod k systémovému modelu dále znamená, že je pøikládán rostoucí význam èetným
dalším faktorùm a vzájemným úèinkùm, které ovlivòují proces inovací. Systémový model
musí teprve nyní nalézt své skuteèné uplatnìní v koncepci a realizaci inovaèní politiky. Model
musí být dále rozvíjen, aby dokázal zahrnout nejen technologické inovace, nýbrž i jiné formy
inovací.
Tyto modely ovlivòují i mìøení inovaèních procesù a inovaèní výkonnosti, pro které jsou
zpravidla využívány v první øadì indikátory technologických inovací. Kapacita a výkony
v oblasti netechnologických inovací jsou v souèasné dobì sledovány ve statistikách inovací
ménì dobøe než inovace spojené s výzkumem. Totéž platí i pro navazující analýzy statistic-
kých dat. To je možná jeden z dùvodù toho, že nìkteré zemì sice vykazují vynikající inovaèní
výkonnost, ovšem aniž by se tato výkonnost projevovala ve vyšším hospodáøském rùstu.
Je docela dobøe možné, že nedostatky v oblasti organizaèních a prezentaèních inovací
a v jiných inovaèních modelech jsou podobnou pøíèinou malého pokroku na cestì k cílùm
vyhlášeným v Lisabonu, jako nízké výdaje na VaV.
Podniky se musí zlepšit v pøizpùsobování se zmìnám a jejich využití, pravidelnou obnovou
a novým zamìøením èinností a demonstrací vyloženì podnikatelského chování.
Jestliže chceme postavit inovaèní politiku na solidní základ, musí EU uznat celou komplex-
nost fenoménu „inovace“ a lépe porozumìt tomu, jak inovace v evropském kontextu pùsobí.

3. AKÈNÍ POLE INOVAÈNÍ POLITIKY
Podnik, jako hnací síla inovací, je vystaven množství ovlivòujících faktorù, které - i když
rozdílnou mìrou - mohou být do jisté míry øízeny veøejnými opatøeními.

l Základem inovace je schopnost podniku vnímat pøíležitosti na trhu, jeho vnitøní schop-
nost inovaènì reagovat, a jeho znalostní základna.
Aby se podnik choval tímto dynamických zpùsobem, musí být jeho management
i zamìstnanci vyloženì podnikatelsky naladìni. Veøejná opatøení by mohla podnikatel-
ské chování podpoøit, napøíklad poukazováním na pøíkladné zpùsoby jednání nebo
nabídkou urèitých možností vzdìlávání, vèetnì vzdìlávání celoživotního.
Podnikavost je v první øadì otázkou pøístupu; na to odkazuje i Komise ve své Zelené
knize: Podnikání v Evropì10. V tomto dokumentu se vysvìtluje, jakými opatøeními
mùže být podpoøeno podnikání v Evropì. Vìtšina novì založených podnikù však
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vykazuje znaènou podobnost s již existujícími podniky, to znamená, že opravdové
novinky nejsou11. Aby se rozvíjelo podnikání zakládáním podnikù, které expandují
a zabezpeèují více pracovních míst vyšší úrovnì, musí být podporovány speciální,
pokroèilé formy podnikatelských iniciativ.

l S tím tìsnì souvisí bezprostøední provozní prostøedí podniku, které musí zajistit inter-
akce s ostatními podniky, organizacemi a veøejnými institucemi. Tyto interakce jsou
rozhodujícím pøedpokladem pro inovace. Faktory, jakými jsou zkracující se životní
cykly výrobkù a kombinace vìtšího poètu technologií v jednom materiálním produktu
nebo v jedné službì, mají za následek, že inovaèní podniky stále více závisejí na
externích vstupech. Tìmito externími vstupy jsou: kvalifikace, poradenství, doplòkové
technologie, kooperaèní sítì atd. Úvahy tohoto druhu jsou provádìny na pozadí ros-
toucího významu opatøení na podporu klastrù, t.zn. na pozadí koncentrace vzájemnì se
doplòujících a pøitom nezávislých a vzájemnì si konkurujících podnikù, dodavatelù,
poskytovatelù služeb a pøíslušných zaøízení na konkrétním geografickém místì (viz
èást 6.4).

l Poptávka na trhu, tržní podmínky, postoje a zájmy zákazníkù mají velký vliv na ino-
vaèní chování podnikù.

l Všeobecné rámcové podmínky vytváøejí prostøedí, v kterém jsou èinné podniky,
a ovlivòují i jejich pøístupy k inovacím. Inovace vyžadují velmi silnì konkurenènì ori-
entované trhy, dobøe fungující kapitálové trhy (i trhy rizikového kapitálu), inovaènì
pøíznivé regulaèní prostøedí a flexibilní, mobilní a kvalifikované pracovní síly.

l Poznatková základna je jako zdroj pro øešení problémù, které podnik nemùže øešit
vlastními prostøedky, kritickým aspektem rámcových podmínek.

l Totéž platí pro oblasti vzdìlávání a pøípravy na povolání, protože ovlivòují postoje
k inovacím a zprostøedkovávají znalosti a schopnosti, které vyžaduje inovaèní podnik.
Znalosti a schopnost lidí uèit se, stejnì jako jejich kreativita, jejich inovaèní energie
a jejich úsilí o vzestup, znaènì pøispívají k inovaèním procesùm. Mají velký vliv na
inovaèní schopnosti organizací.

Jak hodnotí vedoucí podnikù souèasné rámcové podmínky pro inovaèní èinnost, lze zjistit
z nedávno provedeného prùzkumu služby Innobarometr (viz pøíloha 1).
Opatøení, která pùsobí na uvedené faktory ovlivòující inovace, mají pøedevším tøi hlavní
„rozmìry“. Tyty „rozmìry“ musí být zohlednìny i pøi diskuzi o prùmyslové politice v rozšíøe-
né Evropì12. Opatøení na podporu inovací a podnikavosti mají spoleèný základ s prù-
myslovou politikou. Jestliže jsou opatøení úspìšná, vyvolávají onu trvalou obnovu, která
umožòuje prùmyslu pøispívat nìèím mimoøádným k rùstu a konkurenceschopnosti.
Prvním „rozmìrem“ je „politické jednání“: Opatøení na ovlivnìní inovaèních schopností
mo-hou být uplatnìna na lokální, regionální, státní, EU - nebo dokonce na globální celosvì-
tové úrovni. Je mimo jakoukoli pochybnost, že opatøení musí být koherentní a vzájemnì se
doplòující.
Za druhé - sektorový „rozmìr“: mnohé faktory, které jsou relevantní pro inovace, se týkají
všech hospodáøských odvìtví. Rozsah jejich významu se však pøirozenì øídí zvláštnostmi jed-
notlivých oborù. Nìkterá hospodáøská odvìtví, jako je oblast informaèních a komunikaèních
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technologií, textilní prùmysl a sektor biotechnologií však vykazují specifické atributy a jsou
vystaveny specifickým problémùm. Na tyto specifické problémy je nutné reagovat kromì
jiného i veøejnými opatøeními.
Tøetím „rozmìrem“ je souhra s ostatními oblastmi politiky. Vzhledem k rozmanitosti fak-
torù, kterými je ovlivòována inovaèní èinnost podnikù, musí být inovaèní politika èasto reali-
zována prostøednictvím jiných oblastí politiky. Inovaèní koncepce proto musí být zohlednìny
ve stále vìtším poètu oblastí politiky13.
Tyto „rozmìry“ znovu objasòují, že inovaèní politika je tzv. všude pøítomná, a to je také hlavní
pøekážkou pro úèinná opatøení: Inovace je všude, a tím i nikde. Veøejné správy jsou v kon-
cepcích inovaèní politiky èasto ponìkud konzervativní, jakoby se pøísnì držely ortodoxní
definice resortní kompetence. Politika, ve které je zcela jasné, kdo je kompetentní k èemu
a kterému správnímu resortu nìjaký problém patøí, je doposud velkým problémem.
EU se musí pokusit o stanovení jasných cílù a priorit na základì více dimenzionálního rámce.
Tyto cíle a priority budou mít pozitivní úèinek na inovaèní výkonnost v celé Evropì.

4. SOUÈASNÉ PROBLÉMY INOVAÈNÍ POLITIKY EU
Komplexnost inovací a skuteènost, že inovaèní politika musí být uplatòována prakticky
všude, nejsou jedinými problémy evropské inovaèní politiky. Hospodáøský, sociální a poli-
tický kontext staví ty, kteøí musí koncipovat inovaèní politiku, pøed další vážné situace.
Struktury unie, její šance v souvislosti s inovacemi, nejsou bezpodmíneènì identické s prob-
lémy ostatních významných hospodáøských regionù svìta.

4.1 Nedostateèná inovaèní výkonnost

Hlavním problémem je nedostateèná inovaèní výkonnost EU jako celku.
Mnohé zemì, které patøí k hlavním konkurentùm EU na globálních trzích, uskuteèòují strate-
gie podpory inovací, které mají mnoho spoleèného se strategií schválenou v Lisabonu. EU
bude muset tvrdì pracovat, aby udržela svoji dosavadní pozici. Jestliže se bude chtít stát
hospodáøským regionem s nejvyšší konkurenceschopností, jak bylo schváleno v Lisabonu,
bude muset zøejmì dìlat mnohem více.
Pøedevším musí být v Evropì pøekonán èasto se vyskytující odpor proti strukturálním
zmìnám v pøípadech, kdy je struktura pøekážkou inovací. To platí tím více pro pøípady, kdy
zmìny jsou zcela odmítány, protože na známé postupy jsme si již zvykli14.
Inovaèní výkonnost èlenských státù EU, kandidátských zemí, nìkolika dalších evropských
zemí i EU jako celku, je hodnocena pomocí Inovaèního zpravodaje, který pøipravila Komise.
Zpravodaj uvádí, kde jsou - v porovnání s USA a Japonskem - slabiny EU.
Pøesto jsou nìkteré aspekty inovaèního profilu Evropy veskrze povzbudivé. Z Inovaèních
zpravodajù 2001 a 200215,16 vyplývá, že špièkové èlenské státy EU v øadì inovaèních indiká-
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torù pøedstihují USA a Japonsko17. Oba Inovaèní zpravodaje rovnìž informují, jak rozdílné
jsou inovaèní výkony v EU. Lze konstatovat, že nìkteré indikátory inovací se v jednotlivých
èlenských státech EU vyvíjejí rozdílnì. To ukazuje, že v EU existuje velký potenciál pro
výmìnu zkušeností a osvìdèených øešení na základì „otevøené metody koordinace“, která
byla schválena Evropskou radou v Lisabonu. Využití tohoto potenciálu pøedstavuje další vel-
kou výzvu.

4.2 Rozšíøení

Rozšíøením se inovaèní potenciál Evropy výraznì zmìní. Dostupné informace poukazují na
to, že mezi kandidátskými zemìmi a stávajícími èlenskými státy existují velké rozdíly v ino-
vaèním prostøedí a inovaèní výkonnosti. Na jedné stranì ukázaly podniky a obyvatelstvo
v kandidátských zemích mimoøádnou schopnost restrukturalizovat své ekonomiky. To ukazu-
je rovnìž sklon k inovacím, který bude velmi pozitivní pro rozšíøenou unii. Na druhé stranì
musí v kandidátských zemích rychle zaèít s odstraòováním pøekážek pro inovace. Jedinì tak
mùže být zvýšena inovaèní výkonnost v rozšíøené Evropì. Bude to vyžadovat i další znaèné
úsilí pøi uplatòování otevøené metody koordinace.
Problémy jsou v kandidátských zemích èasto stejné, jako ve stávajících èlenských státech,
èasto jsou však naléhavìjší: averze vùèi rizikùm, nedostateèné investice do VaV, omezená
spolupráce výzkumu a prùmyslu atd. Plánované hospodáøství zanechalo své stopy nejen
v ekonomice, nýbrž i v oblasti institucionální, sociální a vzdìlávací. Neexistence skuteèné
inovaèní politiky, nedostateèná koordinace politik relevantních pro inovace, omezené person-
ální a finanèní prostøedky na realizaci inovaèních iniciativ, nevýkonné finanèní systémy
a omezená schopnost podnikù pro pøevzetí a využití know-how a pro uèení se v sítích - to vše
jsou podstatné pøekážky posílení inovaèních schopností. Stav bude vyžadovat politická
opatøení v rámci EU18.
Zakládání podnikù „z nutnosti“, tj. jev, kdy nìkdo zakládá podnik jenom proto, že nenašel
žádnou jinou možnost zamìstnání, se v èlenských státech EU vyskytuje jen zøídka; v kan-
didátských zemích však mùže mít tento jev vìtší význam. Pøitom je možné konstatovat, že
podnikatelé „z nutnosti“ jsou èasto dobøe informováni a jsou kreativní a v souèasné dobì
vytváøejí nové trhy.
Inovace pøedpokládají, že podnikatelské iniciativy v èlenských a kandidátských státech budou
podporovány opatøeními, která budou pøizpùsobena konkrétním formám podnikání v rùz-
ných zemích a regionech.

4.3 Kvalifikaèní deficit

Skuteèný blahobyt - v souvislosti s hospodáøskou výkonností, konkurenceschopností prùmys-
lu a zamìstnaností - nevzniká jen produkcí materiálních statkù, nýbrž i vzdìláním, transfor-
mací a využitím znalostí. Pøedevším s pøihlédnutím k rostoucímu významu sektoru služeb pro
ekonomiku lze konstatovat, že znalosti mají základní a strategický význam pro inovace.
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17 Pøitom je však nutné respektovat, že tìžištìm evropského Inovaèního zpravodaje jsou inovace špièkových tech-
nologií. Zpravodaj obsahuje jen dva indikátory pro difuzi inovací. Proto nemohou být plnì podchyceny inovace
zajištìné nákupem moderních výrobních technologií, vývojem nových výrobních a dodavatelských postupù, tedy
inovace, které jsou realizovány v tzv. „sektorech s nízkou nebo nízkou až støední úrovní technologií“ (viz SEC
(2002) 1349). Další výzvou pro EU je pøíprava Inovaèního zpravodaje, který lepe pokryje inovace ve všech jejich
formách.

18 Viz „Innovation Papers“ è. 16 a další ještì nepublikované pøíspìvky této øady k otázkám inovaèní politiky v kan-
didátských zemích.



Zda podnik mùže získávat poznatky a inovaènì je využívat, závisí zásadním zpùsobem na
znalostech a schopnostech jeho pracovníkù. V EU se objevují deficity schopností a znalostí
relevantních pro inovaèní procesy. Pøíkladem toho je pravidelnì se opakující nerovnováha
mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, které mají speciální odborné znalosti
z oblasti informaèních a komunikaèních technologií. Obdobné je to v oblasti rizikového
kapitálu. I zde v podstatì trvale chybí pracovníci, kteøí by vyhovìli stále se mìnícím poža-
davkùm na odborné znalosti, které jsou nezbytné pro zpøístupòování investic podnikùm a kteøí
by byli vzdìlaní v oblasti nových technologií.
Inovace dále pøedpokládají obecnìjší schopnosti na širší bázi. Podnikatelské schopnosti se
musí stát rozšíøenìjší normou kvalifikace než je tomu doposud. Patøí k tomu i schopnost rych-
le se vyrovnávat s mìnícími se podmínkami práce.
Na základì souèasného demografického trendu v Evropì budou mít v budoucnosti podniky
více starších pracovníkù. Ve vìtším poètu èlenských státù se pøírùstky obyvatelstva v produk-
tivním vìku (15 až 64 let) zastaví pøed rokem 2012.
Tento vývoj bude nutné respektovat v organizaci práce a v personální politice. Organizace
práce musí poskytovat pøíležitosti, které budou pøizpùsobeny pozdìjším fázím pracovního
života, budou napø. obsahovat smlouvy o pružné pracovní dobì a nabídky dalšího vzdìlávání.
Bude nutné hledat cesty, jak kontinuálnì aktualizovat znalosti, schopnosti a pøipravenost pra-
covníkù a jak zajistit nezbytnou spolupráci pracovníkù rozdílných vìkových skupin. Cílem
musí být nejlepší využití speciálních znalostí a schopností rùzných generací. Sociální partneøi
by mìli spolupracovat na všech úrovních tak, aby vytvoøili rámec, který zlepší organizaci
práce. Lepší organizace práce musí pøispìt k rozvoji schopností všech vìkových skupin
a prodloužit ekonomickou aktivitu starších pracovníkù.

4.4 Specifika hospodáøské a sociální situace v EU

Nìkterá další specifika EU, která jsou rovnìž relevantní pro inovaèní politiku:
l Protože veøejný sektor v ekonomikách èlenských státù hraje dùležitou roli, mìl by být

rovnìž dùležitým aktérem opatøení na podporu inovací. Jako významný uživatel zboží
a služeb produkovaných a poskytovaných podniky, mùže veøejný sektor velmi dobøe
podpoøit inovace v tìchto podnicích.
Veøejná místa jako poskytovatelé poradenských a podpùrných služeb a jako ta, která
aplikují právní a správní pøedpisy, pøicházejí èasto do kontaktu s inovaèními podniky.
Dobøe promyšlené a nabízené služby pøispívají stejným zpùsobem k inovaènì
pøíznivému klimatu, jako soustavné a efektivní využití pøedpisù.

l Vìtšina Evropanù žije v mìstských oblastech. Obnovou našich mìst bychom mìli
využít jejich schopnosti k získávání poznatkù, schopností a vysoce kvalifikovaných
pracovních sil, jakož i k vytváøení geografických vazeb a pøemìnit je na inovaèní cen-
tra. Mìsta, která se chtìjí stát inovaèními centry, musí být atraktivní nejen pro podniky,
ale i pro talentované lidi19, to znamená, že musí vítat nové pøíchozí, a tím i zahranièní
zamìstnance, kteøí èasto pøinášejí nové ideje a podnikavost. Pracovní místa musí být
k dispozici v dostateèném množství. Nebo• mnozí talentovaní lidé nejsou ochotni
pøicházet do jiných mìst, jestliže si nemohou být pøimìøenì jisti, že když ztratí své
první zamìstnání nebo je budou chtít opustit, naleznou nové. Jestliže si mìsta chtìjí
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19 „Competing in the Age of Talent: Quality of Place and the New Economy“. R. Florida. Zpráva pro nadaci R. K. Mellon,
Heinz Endowments, and Sustainable, Pittsburgh, 2000:



pøitáhnout a udržet inovaèní talenty, potom musí poskytnout prostor pro nejrùznìjší
styly života.

l Rozmanitost panující v Evropì znamená, že inovacemi mohou být sledovány rùzné
cíle a že pøístup k inovacím je rozdílný. Tyto rozdíly musí být respektovány. Vztah
k inovacím by mìl být silnì diferencovaný, jestliže jsou inovace spojeny se spoleèen-
skými dopady. Musí být zabezpeèeno, aby se všichni dotèení, vèetnì široké veøejnos-
ti, skuteènì a neomezenì podíleli na inovaèním procesu.

Ve struènosti - je problém rozvinout specificky evropský pøístup k inovaèní politice, který
povede k rychlejšímu hospodáøskému rùstu.

5. KOORDINAÈNÍ RÁMEC INOVAÈNÍ POLITIKY V KONTEXTU EU
Díky speciálním opatøením na podporu inovací, která byla realizována v rámci nìkolika na
sebe navazujících programù, byl dosažen výrazný pokrok ve vytváøení vazeb mezi národními
inovaèními systémy. Na evropské úrovni nyní existují sítì centrálních aktérù inovaèních pro-
cesù a jsou nabízeny služby pro podporu mezinárodních transferù technologií. Byl zaveden
postup, který umožòuje tìm, kteøí rozhodují, vzájemnì se uèit. K tomuto procesu patøí
i zjiš•ování a analýzy potøebných informací. Tato opatøení, která jsou blíže popsána v pøíloze
2, budou pokraèovat v rámci stávajícího 6. Rámcového programu (2002–2006).
Šestý rámcový program jde o krok dále než dosavadní programy, když odpovìdnost pøenáší
na ty, kteøí obdrželi prostøedky na podporu výzkumu, a takto podpoøené aktivity povedou
k inovacím. Tato povinnost platí pøedevším pro integrované projekty a výzkumné práce pod-
porující technologický potenciál MSP.
Pøi efektivním propojení výzkumu a inovací a zaèlenìním podpory inovací do politiky výzku-
mu EU bylo dosaženo pozoruhodného pokroku. V návaznosti na to by mìlo být posouzeno,
která další styèná místa mezi rùznými politikami EU jsou relevantní pro rámcové podmínky
inovaèních aktivit v podnicích.
Ve sdìlení Komise z roku 2002 Inovace v ekonomice založené na poznání20 bylo uvedeno pìt
prioritních cílù pro opatøení èlenských státù EU na podporu inovací: 1) Koordinace ino-
vaèních politik; 2) Vytvoøení pøíznivého právního rámce pro inovace; 3) Podpora zakládání
inovaèních podnikù a jejich rozvoje; 4) Zlepšení rozhodujících styèných míst v inovaèním
systému; 5) Inovace otevøené spoleènosti. Opatøeními, která zavedly èlenské státy EU se
zabývá zpráva Innovation Policy in Europe, 200221.
Uvedené prioritní cíle jsou platné i dnes. Pøedcházející analýza však ukazuje, že naše úsilí pøi
podpoøe inovací musí být dále zvýšeno. Pøitom by mìla být respektována vícerozmìrnost
fenoménu „inovace“ a zvláštnosti kontextu EU. To je skuteènost, kdy inovaèní výkonnost je
a mùže být ovlivòována vìtším poètem veøejných opatøení.
Èlenské státy a instituce EU musí reagovat. Nejdùležitìjší složky koordinovaného pøístupu
jsou:

l Èlenské státy musí uplatòovat a rozvíjet národní inovaèní strategie, které budou
schváleny všemi ministerstvy, která jsou kompetentní pro vytváøení rámcových pod-
mínek pro inovace. Schválení a koordinace, která musí být administrativnì podpoøena
centrální strukturou nevelkého rozsahu, by mìly probíhat pøi maximálnì možné
angažovanosti zúèastnìných ministerstev na vysoké politické úrovni.
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Ve Finsku napø. existuje Rada pro vìdeckou a technologickou politiku (Science and
Technology Council), která má pùsobnost v oblasti strategického rozvoje a koordi-
nace vìdní a technické politiky a pro národní inovaèní systém jako celek. Toto grémi-
um tvoøí pøedseda vlády, který je pøedsedou Rady, sedm ministrù a deset dalších
èlenù, kteøí zastupují skupiny zabývající se inovacemi. Další pøíklad takové „inovaèní
rady“ existuje v Portugalsku, kde vláda pøipravila a vyhlásila Integrovaný inovaèní
program PROINOV, jehož souèástí je koordinaèní orgán, ve kterém spolupracují zás-
tupci pìti ministerstev s pùsobnostmi k otázkám relevantním pro inovace. Tomuto
orgánu pøedsedá premiér.

l Systematické utváøení politiky je zásadním požadavkem i na úrovni EU. V Radì EU
vznikly v roce 2002 na základì døívìjších informací útvary se zamìøením na „Vnitøní
trh“, „Prùmysl“, „Výzkum“ a nový útvar „Konkurenceschopnost“. Tato dùležitá zmìna
poskytuje (doposud není plnì ovìøena a využívána) prostor pro lepší propojení politik
výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti. Na úrovni Komise se pravidelnì schází
skupina pro rozvoj, konkurenceschopnost, zamìstnanost a udržitelný rozvoj, která se
stává platformou pro systematický rozvoj inovaèní politiky EU.

l Aby se politiky i na regionální a národní úrovni vzájemnì propojovaly, musí se insti-
tuce EU a èlenské státy spoleènì postarat o mechanismy, které umožní vertikální koor-
dinaci. Èlenské státy dále musí mít právo rozvíjet své vlastní národní inovaèní systémy.
Musí však existovat spoleèný rámec pro celkovou koordinaci a koherenci, který národ-
ním systémùm umožní získávat z evropské dimenze co nejvìtší užitek. Tento spoleèný
rámec dále musí pøispìt k odstranìní znaèných inovaèních rozdílù v rozšíøené EU
a zároveò musí pøispìt i k výraznému zvýšení inovaèní výkonnosti EU jako celku.

l Úsilí na národní úrovni i na úrovni EU musí být podpoøeno lepšími informacemi
o inovacích, inovaèních systémech a inovaèní výkonnosti; to vyžaduje lepší statistiky
inovací a pøíslušné analýzy. Zjiš•ování dat a jejich analýza by mìly napøíklad pøispìt
k objektivnímu posouzení skuteèností, že existují rùzné cesty k inovacím a že znaèný
vliv má i difuze inovací. Èlenské státy by popøípadì mìly stanovit pro nìkteré indiká-
tory cílové hodnoty, aby mohl být lépe dokumentován pokrok na cestì k dosažení
specifických národních cílù.
Úsilí národních statistických úøadù pøi zjiš•ování dat a pøípravì srovnatelných statistik
o inovacích by mìlo být podpoøeno. Komise bude lépe koordinovat rùzné projekty
benchmarkingu, které probíhají v pùsobnosti útvaru Rady „Konkurenceschopnost“
(Evropský inovaèní zpravodaj, Zpravodaj podnikání, Klíèová data o vìdì a techno-
logiích). Zlepšené inovaèní statistiky dále musí být v souladu s pøíslušnými meziná-
rodními normami, aby bylo možné provádìt porovnání s ostatními svìtovými hospo-
dáøskými prostory s dostateènou vypovídací schopností.
Tím by se mìlo dosáhnout, že budou lépe pochopeny nejdùležitìjší faktory ovlivòující
inovaèní výkonnost národních inovaèních systémù v EU. V návaznosti na to by se
mìlo podaøit najít opatøení, která mají podstatný posilující úèinek na tyto faktory, a tato
opatøení na úrovni EU zavést.

K tomuto systému patøí i nìkterá podpùrná opatøení:
l Budou rozvíjeny stávající postupy, které umožòují èlenským státùm se uèit ze zkuše-

ností ostatních zemí v oblastech tvorby a realizace inovaèní politiky. Základ tvoøený
stávajícím Evropským fórem pro benchmarking a výmìnu osvìdèených øešení
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z oblasti inovaèní politiky22 a skupinou vysokých pøedstavitelù z èlenských a asocio-
vaných státù, která podporuje Komisi v této oblasti, bude dále zlepšován v procesu
vzájemného uèení.

l Jako souèást tohoto procesu vzájemného uèení bude realizován pilotní projekt, který
má usnadnit bezproblémový pøechod k vysoké úrovní výkonù pøi tvorbì a realizaci
programù, projektù a speciálních organizací na podporu inovací.
V rámci pilotního projektu bude poskytována podpora dobrovolnému nezávislému
hodnocení výše uvedených programù, projektù a organizací. Pomocí tìchto hodnocení
má být zjištìno, jakými opatøeními realizovanými v èlenských státech mohou být ino-
vace podpoøeny nejúèinnìji.

l Dále bude zøízena platforma pro výmìnu informací a zkušeností, která bude zamìøena
jen na inovaèní profil kandidátských zemí. Platforma má tìmto zemím usnadnit rych-
lý rozvoj jejich inovaèních systémù.

6. NOVÉ SMÌRY PRO EVROPSKOU INOVAÈNÍ POLITIKU
Jako doplnìk k vytvoøení tohoto celkového systému mìly by být hledány i nové cesty ke
zlepšení inovaèní výkonnosti.

6.1 Vazby s ostatními oblastmi politiky pro zlepšení rámcových pod-
mínek inovaèních podnikù

Budou dále rozvíjeny možnosti, jak zlepšit respektování požadavkù inovací v ostatních
oblastech politiky Spoleèenství. Pomocí analýz má být dosaženo, že budou lépe pochopena
styèná místa napø. s politikami konkurenceschopnosti, zamìstnanosti, regionální politikou
a politikou ochrany životního prostøedí. Cílem je, aby byly systematicky respektovány poten-
ciální úèinky pøipravovaných právních pøedpisù a ostatních opatøení na inovaèní výkonnost
Evropy.
Je potøebné, abychom si uvìdomili a pochopili vztahy, které existují mezi styènými místy
rùzných politik. Nìkolik pøíkladù rozmanitých aspektù, které je nutné vzít v úvahu:

l Politika konkurenceschopnosti je bezpochyby dùležitá, nebo• konkurence je hlavní
hnací silou inovací. Z hlediska inovaèní politiky je dùležité, že se rozlišuje mezi
rùznými formami konkurence. Inovaèní produkty vznikají napø. s vìtší pravdìpodob-
ností na základì diferencovanìjších a nároènìjších potøeb spotøebitelù než na základì
èistì cenové konkurence. Stále více jsou uznávány úèinky konkurence a spolupráce na
inovace. Úspìšnými inovátory jsou èasto podniky, které jsou zapojeny do sítí s další-
mi organizacemi. Politika konkurenceschopnosti a politika inovaèní by mìly vycházet
z poznatku, že konkrétní dohody mezi podniky slouží podpoøe inovací a ve svých dù-
sledcích vedou k vyšší konkurenci23. Obì politiky by mìly být vzájemnì uspoøádány
tak, aby podpoøily vznik a rozšiøování nových know-how.
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22 Služba „Trend Chart on Innovation in Europe“ zajiš•ují šetøení, aktualizaci, analýzu a rozšiøování informací
o inovaèní politice a výkonnosti na národní úrovni i na úrovni EU. Souèástí této služby je každoroènì vydávaný
„European Innovation Scoreboard“ (Evropský inovaèní zpravodaj).

23 Viz napø. pøedpis o svobodném vytváøení seskupení na základì dohod o VaV (ES) è. 2659/2000 (Úøední list L 304
z 5. 12. 2000, str. 7 ) a smìrnice pro aplikaci èlánku 81 Smlouvy o ES o dohodách o horizontální spolupráci (Úøed-
ní list C 3 z 6. 1. 2001, str. 3).



l Jiný klíèový vztah je s politikou vnitøního trhu: dobøe fungující vnitøní trh, bez pøe-
kážek pro obchod pøekraèující hranice, posiluje soutìž ve zboží, službách a kapitálu
a rozvíjí mobilitu pracovních sil. Vìtší soutìž podporuje inovace ve všech jejich for-
mách, v soukromém i ve veøejném sektoru, a to v tak rozdílných oblastech, jakými jsou
reklama, organizace a management v prùmyslu, vzdìlávání, služby zákazníkùm atd.

l Regionální politika je dùležitým prvkem pøístupu k podpoøe inovací. Evropský regio-
nální fond pøispívá inovacím podporou mnoha inovaèních projektù nebo projektù,
které podporují inovaèní aktivity nepøímo. Posílení regionální dimenze inovaèní poli-
tiky je rozvedeno v èásti 6.4.

l Vznik nové inovaèní podnikatelské kultury a konkurenceschopných státù závisí zásad-
ním zpùsobem na daòové politice. Vhodná daòová politika vytváøí prostøedí, které je
pøíznivé pro investice, inovace, rozvoj podnikù a zamìstnanost. Daòové politiky, které
pøispívají k dosažení tìchto cílù, musí být studovány a tam, kde je to možné i uplatòo-
vány v jiných státech.
Podnikùm je možné poskytnout impulz k investicím ve formì daòových zvýhodnìní,
které jsou v souladu s pøedpisy o volné soutìži. Dùležitý rozdíl mezi daòovými impulzy
a pøímou finanèní podporou spoèívá v tom, že v pøípadì daòových impulzù rozhodují
tržní síly o tom, které obory a geografické oblasti mají profit z podpùrných opatøení.
Podniky samy rozhodují, zda uskuteèní výdaje vedoucí k daòovému zvýhodnìní. Pøímá
finanèní podpora je naproti tomu vhodnìjší, jestliže stát chce podpoøit urèité obory nebo
dosáhnout konkrétních cílù. Èastou jsou používány oba nástroje, pøièemž jejich pøesné
dávkování závisí na cílech stanovených na národní úrovni, podmínkách a prùmyslové
struktuøe.
U daòových opatøení na podporu inovací se jedná doposud pøevážnì o daòová zvýhod-
nìní výdajù na VaV. Španìlsko je pøitom zajímavou výjimkou, když poskytuje daòová
zvýhodnìní nejen výdajùm na VaV, ale i výdajùm na technologické inovace. V Ho-
landsku jsou opatøení zamìøena na lidské zdroje pro VaV, nebo• daòová zvýhodnìní se
poskytují na mzdové náklady personálu VaV.
Mìlo by být podrobnìji prozkoumáno, které další procesy národních inovaèních sys-
témù kromì VaV by mohly být podpoøeny daòovými opatøeními. K tomu, aby hospo-
dáøský systém mohl uplatòovat daòové impulzy, je potøebné stanovit procesy, které
mají být podpoøeny, pøesnì je definovat a jednoznaènì a transparentnì vymezit po-
stupy pro poskytování daòových zvýhodnìní. Kromì toho potøebujeme více informací
o úèinnosti daòových opatøení. Jedinì na základì výmìny informací mohou èlenské
státy upravit svá opatøení tak, aby bylo dosaženo maximálnì možného úèinku pøi
nejnižších nákladech ve formì snížených pøíjmù z daní.

l Selektivnì poskytovaná daòová opatøení pøirozenì jsou jednou z forem státní pomoci.
Evropská politika konkurenceschopnosti slouží kromì jiného i k dozoru nad státními
podporami, nebo• smlouva o Spoleèenství zakazuje podpory, kterými by mohla být
deformována volná soutìž ve Spoleèenství. Urèité podpory však mohou být schváleny,
napø. ty, které pøispívají k dosažení cílù spoleèného zájmu, aniž by však pøi jejich
poskytnutí došlo k narušení volné soutìže. Z tohoto dùvodu Komise stanovila smìrni-
ci, podle které jsou státní podpory pøípustné, napø. v pøípadech, kdy jde o podporu
výzkumu a vývoje nebo zabezpeèení rizikového kapitálu. Dále komise vydala pøedpis
o svobodném vytváøení seskupení, podle kterého jsou pøípustné pøíspìvky na podporu
MSP, zamìstnanosti a vzdìlání.
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Napøíklad v oblasti politiky konkurenceschopnosti musí èlenské státy a Komise dávat
pozor pøi poskytování státních pøíspìvkù, aby opatøení na podporu inovací motivovala
podniky k inovacím a pøitom nebyla v rozporu s prostøedím volné soutìže.

l Rigidní pracovní trh v Evropì je stejnì jako døíve velkou pøekážkou inovací. Proto je
politika zamìstnanosti další oblastí politiky, která mùže silnì ovlivnit inovaèní schop-
nosti. Nìkteré èlenské státy pøi propojení inovací a vytváøení pracovních míst již
prokázaly kreativitu a dosáhly úspìchu. Organizaèní inovace a inovace pøímo na pra-
covním místì jsou zamìøeny na „high trust, high performance workplaces“ (pracovní
místa, pro která je nezbytná vysoká spolehlivost a vysoká výkonnost)24. Tato místa
pomohou prostøednictvím nových technologií zvyšovat produktivitu práce témìø
neomezenì. Pøedpokladem je dialog sociálních partnerù, který naváže na stávající
vzorová øešení nebo na vývoj nových postupù. Dobøe fungující pracovní trhy by mìly
poskytovat jak podnikùm, tak i jeho pracovníkùm vhodné impulsy a dostateènou
pružnost pøi využívání inovaèních možností.

l Vìtší geografická a zamìstnanecká mobilita pøispívá k tomu, že se pracovní trh stává
flexibilnìjším. Akèní plán Komise pro kvalifikaci a mobilitu25 a její reforma systému
EURES pro celoevropskou výmìnu nabídek volných pracovních míst26 mají uèinit
evropský pracovní trh otevøenìjší a mají pøispìt k pøekonání nedostatku odborníkù.

l Pøitažlivost USA pro vysoce kvalifikované studenty, zamìstnance a vìdecké pracov-
níky pùsobí bezprostøednì, a to pozitivnì na inovaèní potenciál zemì. „Odèerpávání
mozkù“, ke kterému dochází v Evropì, mùže poškodit její inovaèní schopnost. Cíl
schválený na zasedání Evropské rady v Barcelonì, podle kterého se má stát evropský
systém všeobecného vzdìlávání a pøípravy na povolání do roku 2010 celosvìtovou re-
ferenèní kvalitou, je nutný nazírat z aspektu tohoto nežádoucího jevu27.

l Pokud jde o politiku životního prostøedí, zaujímá Evropa špièkové postavení ve svìtì.
Dodržení jejích politických pøíslibù však vyžaduje znaèného inovaèního úsilí. Požada-
vek udržitelnosti znamená nejen nový inovaèní tlak, nýbrž i nové trhy pro produkty
a postupy. Na národních úrovních byly rozvinuty proaktivní a inovaèní politiky
ochrany životního prostøedí (což napø. vedlo ve Španìlsku a Nìmecku k dynamickému
rozvoji vìtrné energetiky). V rozsahu, ve kterém evropské podniky stále více pøebírají
odpovìdnost za dopady svých èinností na životní prostøedí, se pohybuje politika živ-
otního prostøedí v Evropì postupnì od dirigismu k pøístupu, který ponechává ino-
vátorùm více volnosti. Pøíkladem toho je „integrovaná politika produkèního cyklu“28.

l Použití otevøených norem v rùzných oblastech podnikání umožòuje snížení nákladù
a zjednodušení postupù. Pøitom má i centrální úlohu pøi rozšiøování technických, orga-
nizaèních a manažerských inovací v oblastech, jakými jsou vývoj výrobkù, výroba,
marketing atd. Inovace mohou být podporovány normami napø. v oblasti ochrany živ-
otního prostøedí, normami, které nejsou pøedpisující nýbrž výkonové. Jestliže mají být
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24 Jsou napøíklad vytvoøena v pøípadech, kdy se personál rozdìlí do samostatných, autonomních pracovních skupin.
25 COM (2002) 72.
26 Rozhodnutí Komise 2003/8/ES z 23. prosince 2002 (Úøední list L5/16, 10. 1. 2003).
27 Programem „Erasmus World“ („Erasmùv svìt“), který navrhla Komise (COM (2002) 401), se má stát Evropa pøi-

tažlivìjší pro studenty a vìdecké pracovníky. Stejný cíl mají i opatøení 6. Rámcového programu zaøazená do bloku
„Lidské zdroje a mobilita“. Patøí k nìmu i usnadnìní nového zapojení vysoce kvalifikovaných evropských vìdeckých
pracovníkù, kteøí se vracejí do Evropy, poté, co pracovali urèitou dobu v zahranièí.

28 COM (2001) 68.



zvládnuty pøíští požadavky, napøíklad rozšiøování informaèních a komunikaèních tech-
nologií v tradièních prùmyslových oborech, musí být vìnována vìtší pozornost
styèným místùm s politikou norem.

l Jednoduchý, nákladovì pøíznivý a spolehlivý patent Spoleèenství se prokázal jako
obtížnì dosažitelný cíl. K patentu Spoleèenství se Unie nedávno podstatnì pøiblížila.
Rada schválila spoleèný politický pøístup k nejdùležitìjším prvkùm patentu Spoleèen-
ství. Jeho výhody jsou nasnadì: odhadované roèní úspory pøi pøípravì a správì práv
duševního vlastnictví ve výši cca 0,5 mld. EUR, nižší náklady na øešení sporù a jedno-
dušší prosazování práv29.

Na úrovni EU jsou nové útvary Rady „Konkurenceschopnost“ a skupina èlenù Komise pro
rùst, konkurenceschopnost, zamìstnanost a udržitelný rozvoj významným pøíspìvkem k ino-
vaèní politice založené na systémových zásadách. K tomu musí pøibýt i hlubší porozumìní
tomu, jak pùsobí rozhodnutí pro nebo proti urèitým opatøením na inovaèní procesy a inovaèní
výkonnost, a porozumìní mechanismùm, které umožòují respektovat inovaèní aspekty. Proces
formulování politiky se však nesmí stát tìžkopádnìjším.

6.2 Podpora vìtší dynamiky trhu a využití koncepce „rozhodujících trhù“

Vytvoøení nových trhù a pøijetí nových výrobkù u spotøebitelù jsou inovacemi ústøedního vý-
znamu. Vliv trhu na inovace v budoucnu poroste a vìtšina vedoucích podnikù poèítá s tím, že
schopnost trhu pøijímat nové výrobky se bude zvyšovat.
V této souvislosti je naléhavì nutné lépe porozumìt tomu, jakou roli mají inovace pro
dynamiku trhu a co vlastnì obsahuje koncepce „rozhodujících trhù“30, která nabývá stále více
na významu.
V mnoha pøípadech není zemì, ve které je vyvinuta nová technologie, zemí, která ji uplatòu-
je jako první. Pøipravenost národních trhù na pøijetí inovací je rozdílná. Urèité druhy inovací
mohou být podpoøeny cenovou a nákladovou strukturou národního trhu. Napøíklad automati-
zaèní prostøedky jsou spíše rozvíjeny v zemích s relativnì vysokými náklady práce a inovace
šetøící energii v zemích s vysokými cenami energie.
Ostatní faktory mohou rovnìž pøispìt ke vzniku strukturálních tržních výhod, napø. pøedpisy
o zárukách apod.
Je dùležité porozumìt tomu, proè urèité národní trhy v Evropì se staly rozhodujícími trhy,
a tím poskytují všem èlenským státùm nejrùznìjší pøíležitosti. Jestliže tìmto jevùm poro-
zumíme, budeme lépe zacházet s rozmanitostí Evropy. Jestliže se národní trhy stanou rozho-
dujícími trhy, bude to pøedevším z následujících dùvodù:

l Jsou pøedvojem celosvìtového trendu (napø. v záležitostech struktury pøíjmù, vývoje
obyvatelstva, regulaèního prostøedí, záruèních pøedpisù, norem aj.)

l Èasto jsou velmi otevøené a s velkou pravdìpodobností vyjadøují celosvìtové trendy
Rozmanitost existující v Evropì, která se projevuje napø. v rozdílných zálibách spotøebitelù,
a velikost vnitøního trhu spoleènì, poskytují podnikùm jedineènou pøíležitost pro zavádìní
inovovaného zboží a služeb. Mìlo by být podrobnìji prozkoumáno, které faktory jsou vý-
znamné pro vznik rozhodujících trhù. Pøitom by se mìlo spoleènì se zástupci prùmyslu
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zkoumat, jak dalece urèité prùmyslové obory mohou využívat evropské rozhodující trhy jako
krok ve smìru intenzivnìjší prezentace na mezinárodních trzích.

6.3 Podpora inovací ve veøejném sektoru

Zástupci veøejné správy uznávají význam inovací. Doposud však nemohou pøispìt význam-
nìjším zpùsobem ke zlepšení inovaèního prostøedí, když vìdí jen relativnì nepøesnì, oè se
vlastnì jedná a které komplexní faktory ovlivòují inovaèní výkonnost podnikù.
Protože klima rozhodující o inovaèním chování podnikù je ovlivòováno mnoha „tradièními“
oblastmi politiky, musí veøejná správa kromì toho i zprostøedkovat vyrovnání protichùdných
zájmù. Proto musí lépe porozumìt inovaènímu procesu a musí nalézat kompromisy mezi
rùznými oblastmi politiky.
Veøejný sektor hraje ve všech evropských zemích dùležitou úlohu. Mùže být zdrojem inovací
a bezpochyby je významným spotøebitelem inovovaného zboží a služeb. Efektivní, otevøené
a konkurenènì orientované poøizování veøejného majetku mùže sehrát velmi dùležitou úlohu
pøi podpoøe inovací. Aby silnìji pùsobil jako zdroj inovací, musel by veøejný sektor pod-
porovat nové druhy služeb a využití elektronických úøedních postupù, on-line zdravotní pre-
venci, on-line vzdìlávání a pøípravy na povolání aj.31

6.4 Vìtší dùraz na regionální dimenzi inovaèní politiky

Opatøení na zlepšení rámcových podmínek pro inovace podnikù budou stále více koncipová-
na a realizována na regionální úrovni. Cílem je respektovat specifické pøednosti, nedostatky
a zájmy regionù. Tento pøístup v sobì skrývá riziko, že regiony budou své strategie pøipravo-
vat a realizovat izolovanì, aniž by na druhé stranì respektovaly obecnìjší zkušenosti a profi-
tovaly ze sítí pøekraèujících hranice regionù nebo státù.
Musí být posilováno vìdomí regionálních úøadù, že vzrùstá význam regionální politiky pro
podporu inovací. V koncepci a realizaci regionálních opatøení inovaèní politiky musí regio-
nální úøady plnì respektovat zvláštnosti a sociální a ekonomické atributy svých regionù. Musí
se uèit z jednání ostatních, pøitom však musí zabránit pouhému napodobování. To znamená,
že každý region musí nalézt svou vlastní cestu k vìtší inovaèní výkonnosti s respektováním
svých specifik.
I když souèasnì pùsobí rùzné faktory, napø. infrastrukturní zaøízení, kvalifikovaní pracovníci,
know-how, výzkumná a technologická centra, je dùležité, aby byly vytváøeny klastry špièko-
vých pracoviš•. Kde tyto pøedpoklady existují, tam musí být rozvoj inovaèních schopností
a konkurenceschopnosti podpoøen na mezinárodní úrovni.

Italské „prùmyslové okresy“ jsou pøíkladem toho, jak regiony, které se specializují na urèité
obory, mohou dosáhnout dynamického rùstu a zaujmout v pøíslušném oboru špièkové
postavení ve svìtì32. Charakteristické pro tyto prùmyslové okresy jsou vysoká produktivita
a – vycházejíce z pøítomnosti vedlejších podnikù, dodavatelù a ostøejší konkurence mezi
nimi – specializace na doplòující se fáze výrobního procesu. Nahromadìní know-how hraje
dùležitou úlohu v dlouhodobé konkurenceschopnosti tìchto klastrù. Známým pøíkladem je
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region Prato nedaleko Florencie, který zaujímá špièkové postavení v oblasti výroby pletací
pøíze, pleteného zboží a dalších textilií pro odìvní a èalounický prùmysl. Úspìch doplòují
i stroje pro textilní prùmysl, které se rovnìž ve velkém rozsahu exportují. Italské „prùmy-
slové okresy“ jsou pøíkladem, jak lze dosáhnout špièkového postavení ve svìtì: úzká inter-
akce a specifické oborové struktury, ve kterých se vzájemnì propojuje spolupráce a kon-
kurence mezi MSP a urèitý druh kreativity, která využívá VaV, aniž by však na nìm byla
zcela závislá.

Výuková centra hrají rovnìž dùležitou úlohu. Tato centra, která èasto jsou zárodky vzniku
spin-offs z akademického výzkumu, se mohou stát potenciálními zárodky klastrù.
Komise bude podporovat regionální úøady a ostatní regionální aktéry inovaèních procesù pøi
pøípravì a realizaci vysoce hodnotných opatøení inovaèní politiky, která budou podnìcovat
vazby na celoevropské úrovni. Tato podpora bude používána v rámci stávajících sítí na pod-
poru inovací a v rámci ostatních aktivit na regionální úrovni. Napøíklad v rámci sítì kontakt-
ních kanceláøí EU pro výzkum a technologie (Innovation Relay Centres) a Fóra inovaèních
regionù (Forum of Innovation Regions)33.

7. ZÁVÌRY
Rozdíly v produktivitì EU a nejdùležitìjších ekonomických oblastí, jako jsou USA, nepùsobí
možná v souèasné dobì nijak zvláš• citelnì na úroveò našeho života. To však neznamená, že
bychom se touto velkou výzvou mìli zabývat až pozdìji, až se výraznì projeví nedostateèná
inovaèní schopnost Evropy.
Jestliže se rozdíl produktivity dále zvýší, bude dlouhodobì ohrožen blahobyt Evropy. Jestliže
nebudeme moci udržet krok s našimi hlavními konkurenty, mohlo by být stále obtížnìjší, aby
evropský sociální model poskytoval požadované výkony. Úspìšná inovaèní politika by mohla
pøispìt ke snížení rozdílù v produktivitì. Odpor proti zmìnám, které již byly uvedeny jako
pøekážky inovací, musí být posuzován z hlediska vážného ohrožení budoucnosti. Jestliže
ochabne inovaèní èinnost a bude pøíliš nízká, mohly by být zmìny vynuceny napjatostí ve
zdrojích.
Musí být nalezeny kompromisy mezi zachováním stávajících struktur a praktik a odvrácením
nebezpeèí, které je spojeno s nedostateènou inovaèní výkonností. Evropa musí jít svou cestou,
aby uvedla do souladu protichùdné zájmy a priority.
Èlenské státy a Komise by mìly pøipravit spoleèný rámec evropské inovaèní politiky a národ-
ních inovaèních politik a stanovit odpovídající cíle a priority. Pøitom by mìla být respektová-
na jak specifika národních inovaèních systémù, tak i rozmanitost existující uvnitø EU. Èlen-
ské státy a Komise by dále mìly stavìt na acquis communautaire (vnitøní trh, euro atd.) a pøi-
hlížet i k rozšíøení EU.
Proto se pokouší Komise poukázat Radì a èlenským státùm na nezmenšující se význam
tématu „inovace“ a na to, že lepší porozumìní inovaèním procesùm v evropském kontextu
mùže prospìt všem èlenským státùm.
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7.1 Souhrn aktivit, které vyplývají ze sdìlení

Èlenské státy by se mìly zavázat:
l rozvíjet a upevnit své vlastní národní inovaèní strategie a politiky, stanovit své vlastní

cíle a pro jejich hodnocení zavést indikátory, které budou srovnatelné s evropskými
a mezinárodními statistikami,

l spolupracovat s Komisí, v rámci spolupráce poskytovat existující informace o inovaèní
politice a inovaèní výkonnosti, zjiš•ovat další data a indikátory a pøímìt národní stati-
stické úøady, aby shromažïovaly a poskytovaly srovnatelná data o inovacích,

l aktivnì se podílet na spoleèném procesu vzájemného poznávání inovaèních politik
zahájeného službou Trend Chart on Innovation in Europe.

Komise bude:
l zlepšovat koherenci rùzných „srovnávacích“ aktivit probíhajících pod hlavièkou Rady

pro konkurenceschopnost (Evropský inovaèní zpravodaj, Podnikový zpravodaj,
Klíèová data o vìdì a technologiích),

l pøipravovat zlepšený rámec pro procesy vzájemného uèení v oblasti inovaèní politiky
na základì Trend Chart on Innovation in Europe,

l spolupracovat s èlenskými státy na analýzách inovaèních procesù, politik a výkonnosti,
l zahajovat pilotní aktivity, kterými bude nabízet nezávislé hodnocení (na bázi dobro-

volnosti) programù, nástrojù a institucí na podporu inovací,
l zøídí platformu pro výmìnu informací a zkušeností speciálnì pro kandidátské zemì,

aby podpoøila rychlý rozvoj jejich rámcových podmínek pro inovace, a rozšíøí
Evropský inovaèní zpravodaj tak, aby kandidátským zemím byla vìnována stejná
pozornost jako stávajícím èlenským státùm,

l bude každé dva roky informovat o pokroku, kterého bylo dosaženo pøi posilování ino-
vaèních politik na národních úrovních i na úrovni EU,

l pøispìje k inovacím ve veøejném sektoru, pøièemž
- bude organizovat výmìnu zkušeností, podporu a rozšiøování informací pro vlády

a ve veøejném sektoru,
- bude podporovat vzdìlávací a motivaèní opatøení o politikách a faktorech, kterými

je ovlivòována inovaèní výkonnost podnikù,
- zøídí internetovou stránku, na které bude zveøejòovat iniciativy a uèební materiály,
- podpoøí publikování osvìdèených postupù, které použila veøejná správa v oblasti

zamìstnanosti.
Èlenské státy a Komise musí:

l zajistit pùsobení mechanismù pro „vertikální“ koordinaci tak, aby inovaèní politiky na
úrovni EU, èlenských státù a regionù na sebe navazovaly,

l posílit stávající postupy, které probíhají v rámci Trend Chart on Innovation in Europe,
aby se èlenské státy mohly vzájemnì pouèit ze svých zkušeností z návrhu a realizace
inovaèních politik,

l zvýšit intenzitu spolupráce a vytvoøit spoleèný rámec na posílení inovací v EU, vèetnì
mechanismù pro hodnocení dosaženého pokroku.
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Pøíloha 1 INNOBAROMETER 2002
Innobarometer 200234, šetøení, které bylo provedeno v záøí 2002 pro Evropskou komisi
u vedení podnikù v 15 èlenských státech EU v rámci Flash-Eurobarometr prùzkumu, vedlo
k následujícím výsledkùm:

l Mezi roky 2001 a 2002 rozvíjely podniky v EU svoji inovaèní èinnost pomalu ale kon-
tinuálnì: Podíl obratu, který v uplynulých dvou letech pøipadl na nové nebo moderni-
zované zboží èi služby uvedené na trh se oproti prùzkumu provedenému v roce 2001
zvýšil o dva procentní body. Tento podíl v souèasné dobì v prùmìru èiní 22 % obratu
spoleèností.

l Podíl investic v rámci inovaèních aktivit se od roku 2001 lehce zvýšil a v souèasné
dobì èiní o nìco více než ètvrtinu celkových investic podnikù. Výraznì nejvyšší je
tento podíl ve zpracovatelském prùmyslu, kde èiní 32 %. Na export orientované a
„mladší“ podniky rovnìž více investují do inovaèních aktivit.

l Znalosti a kompetence pracovníkù jsou klíèem inovaèní výkonnosti: Vedení podnikù
odvozovala inovaèní pøednosti svých podnikù v první øadì (49 %) z úrovnì kvalifikace
a profesionality svých pracovníkù. Jako prioritní oblast vzdìlávacích a školících
opatøení byla nejèastìji (45 %) uvádìna technická oblast a teprve poté oblast obchod-
ní. Doba skuteènì vynakládaná na vzdìlávací opatøení je však v jednotlivých zemích
i podnicích znaènì rozdílná. Asi ètvrtina podnikù neposkytuje svým pracovníkùm buï
vùbec žádné možnosti dalšího vzdìlávání, nebo jen symbolické, v rozsahu jeden až dva
dny na pracovníka a rok.

l Pokud jde o pøístup k novým technologiím, potom se stále dùležitìjší stává spolupráce
podnikù: vedení podnikù staví v první øedì (59 %) na aktivní spolupráci se svými
dodavateli nebo zákazníky, v druhé øadì (41 %) na nákupu strojù a zaøízení a teprve
poté na interním nebo externím VaV.

l V diskuzích s veøejností o tématu „inovace“ je dávána bezvýhradná pøednost vytvoøení
nových trhù a pøijatelnosti nových výrobkù u zákazníkù. Vìtšina podnikù je pøiprave-
na podílet se na tìchto diskuzích, ve vìtšinì z nich se však taková diskuze zatím koná
jen uvnitø podniku.

l Nejdùležitìjší nepokrytá potøeba v oblasti inovací existuje pro tøetinu vedení podnikù
v oblasti pøístupu k inovaèním zákazníkùm nebo trhùm. Vìtšina dotázaných manažerù
oèekává, že trhy pro zavádìní nových produktù se v nadcházejících letech stanou vzá-
jemnì otevøenìjšími.

l Podle názoru evropských vedení podnikù hrají trhy, které jsou otevøené pro inovaèní
produkty významnou roli. Na inovaèní èinnost budou pozitivnì pùsobit jak velikost
evropského vnitøního trhu, tak i jednotné pøedpisy, které na nìm budou platit. Velmi
inovaèní evropské podniky (ve vìtšinì pøípadù jde o exportnì orientované podniky,
mladší podniky a o prùmyslové podniky) mají zøejmì již dnes dobré pøedpoklady, aby
tyto pøíležitosti mohly využít.

Innobarometer 2002 znovu ukazuje, že evropská vedení podnikù jsou schopna zlepšit své
konkurenèní postavení prostøednictvím inovací. Kvalifikace jejich pracovníkù, spolupráce
s dodavateli a zákazníky a v neposlední øadì i evropská dimenze inovativních trhù hrají
v tomto procesu velmi dùležitou úlohu.
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Pøíloha 2  PØEHLED SOUÈASNÝCH AKTIVIT EU NA POD-
PORU INOVACÍ

Doposud byly aktivity EU na podporu inovací financovány z Rámcových programù výzkumu
a vývoje. K tìmto aktivitám patøí sledování inovaèní politiky a inovaèní výkonnosti v Evropì
a dále i praktická opatøení na zlepšení inovaèního prostøedí.
V následujícím textu jsou shrnuty dosavadní aktivity, které budou z podstatné èásti dále rozví-
jeny v 6. Rámcovém programu.

l V rámci služby Trend Chart (Trend Chart on Innovation in Europe) jsou získávány,
aktualizovány, analyzovány a rozšiøovány informace o inovaèních politikách na národ-
ních úrovních a na úrovni EU35. Trend Chart rovnìž tvoøí rámec pro aplikaci v Lisa-
bonu vyhlášené „otevøené metody koordinace“ v oblasti inovaèní politiky. V Trend
Chart jsou rozšiøována vzorová øešení na podporu èlenských státù pøipravujících vlast-
ní inovaèní politiky a pro dosahování intenzivnìjší konvergence na cestì k cílùm
schváleným v Lisabonu.
Souèástí Trend Chart je Evropský inovaèní zpravodaj; je vydáván každoroènì a obsa-
huje kvantitativní data o rámcových podmínkách, vìdecké a technologické základnì,
prostøedí v podnicích a jejich inovaèním jednání.
Pøi pøípravì obsahu služby Trend Chart je Komise podporována skupinou vysokých
pøedstavitelù z èlenských a asociovaných státù (vèetnì kandidátských zemí).

l Data o inovaèních aktivitách jsou získávána v rámci Prùzkumu inovací ve Spoleèenství
(CIS), která provádí Eurostat a národní statistické úøady36.

l Formou studií jsou prùbìžnì zkoumána speciální témata, která se vìtšinou týkají rám-
cových podmínek37. Jednoduššími šetøeními, která provádí Innobarometer jako sou-
èást šetøení Eurobarometeru, jsou získávány informace o pøístupu podnikù k tématu
„inovace“38.

l Øada opatøení se týká vnitøního prostøedí v podnicích. Tìžištì pøitom je v podpoøe za-
kládání nových inovaèních podnikù a v podpoøe jejich rozvoje. Pøedevším je využí-
váno vytváøení sítí ekonomických oblastí, ve kterých již byly podnikatelské iniciativy
úspìšné (iniciativa PAXIS)39. Dále jsou zøizovány sítì aktérù zúèastnìných na finan-
cování inovací - v zájmu intenzivnìjších kontaktù veøejného a soukromého sektoru.
Sítì zøizují útvary veøejných výzkumných organizací pøíslušné pro kontakty s prù-
myslem (iniciativa Gate2Growth)40.

l Sí• Inovaèní regiony v Evropì umožòuje výmìnu zkušeností z pøípravy inovaèních
strategií a tím je relevantní jak pro vnitøní prostøedí v podnicích, tak i pro rámcové pod-
mínky41.

l Sí• Innovation Relay Centres (IRC) poskytuje podnikùm partnera, který je podporuje
pøi navazování kontaktù s jinými podniky a organizacemi a tím i pøi rozvoji mezi-
národní technické spolupráce a pøi mezinárodním transferu technologií42.
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l Na bezprostøední okolí podnikù jsou rovnìž zamìøeny Inovaèní projekty, které se
zabývají odstraòováním typických pøekážek inovací vstupujících na trh43. Pomocí
tìchto projektù, jejichž tìžištìm jsou netechnické aspekty inovaèních procesù, jsou
získávány poznatky, které jsou využívány pøedevším v podnicích.

l CORDIS, internetem podporovaná informaèní služba pro VaV a inovace Spoleèen-
ství44 umožòuje pøístup k vìdeckým a technickým bázím, napø. na nedávno zøízených
trzích s technologiemi45, na kterých jsou ke komerènímu využití nabízeny výsledky
výzkumných prací vzniklé s podporou EU nebo jiných subjektù.

l Tato opatøení jsou sice, pokud jde o financování, souèástí rámcového programu VaV,
nejsou však zamìøena jen na podporu inovací, dovedností a know-how na bázi evrop-
ského výzkumu. Vzhledem ke komplexnosti jevu „inovace“ musí podpora inovací
respektovat i formy inovací, které jsou nezávislé na výzkumu, nebo na inovace, u kte-
rých výzkum zajiš•uje jen malou èást jejího hospodáøského a sociálního pøínosu.
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STRUKTUROVÁNÍ EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO
PROSTORU

Pracovní program téma „Výzkum a inovace“
(Podstatná èást)
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1.1 Úvod a cíle

Tento specifický program je zamìøen na mnoho klíèových strukturálních neduhù, které brání
maximálnímu ekonomickému a sociálnímu využití evropského výzkumu.
Téma „Výzkum a inovace“ tohoto specifického programu má za cíl vytvoøení pøátelštìjšího
klima pro inovace v celé EU, stimulovat technologické inovace a zavést obchodování s ino-
vaèními technologiemi.
Vzhledem k tìmto cílùm musí být realizace pracovního programu tématu „Výzkum a ino-
vace“ v souladu s jinými postupy Spoleèenství, vztahujícími se k inovacím a zvláštì s vý-
zkumnou politikou, jejímž hlavním nástrojem je 6. Rámcový program výzkumu a technic-
kého rozvoje.
Podpora inovací je cílem, který jde napøíè celým rámcovým programem. Je rovnìž obsažena
ve specifickém programu „ Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru“:

- jako hlavní myšlenka ve všech prioritních výzkumných oblastech
- jako dùležitý prvek v èásti vìnované rozvoji politik, kde je uvedena jako „Koherentní

rozvoj výzkumu a inovaèních politik“
Další tøi témata tohoto specifického programu rovnìž pøispìjí k inovacím, zvláštì pak téma
„Vìda a spoleènost“. Toto téma se zamìøuje na zlepšení vzájemné komunikace mezi výzkum-
níky a podnikateli, politiky a celou spoleèností obecnì, jež by vedla k širšímu pochopení
a vìtšímu povìdomí o inovacích a jejich vztahu k vìdì.
Cíle tématu „Výzkum a inovace“ jsou následující:

- položit základy evropského inovaèního systému propojením rozhodujících úèastníkù,
podporováním spolupráce, strháváním bariér a podporou nadnárodního vzdìlávání

- zkoumat a zkoušet nové pøístupy, vzít si pouèení ze zkušeností výzkumných projektù
RP (Rámcový program) a podporovat inovace v podnikání

- nabízet služby, které je potøeba poskytovat v evropském mìøítku
Je nutno zabezpeèit plné zapojení pøidružených kandidátských zemí. V úvahu musí být vzata
mezinárodní dimenze; bude-li se toto praktikovat, je to prospìšné pro evropský inovaèní sys-
tém.
Je tøeba dbát na to, aby èinnosti navazovaly jedna na druhou a mìly potøebný stupeò integrace.

1.2 Technický obsah

1.2.1 Spojování úèastníkù a uživatelù, podpora jejich vzájemné spolupráce

Cíle
Spojovat klíèové poskytovatele, uživatele a tøetí strany s cílem podporovat zmìny, inovace
v podnikání a vytváøet spojovací èlánky v evropském inovaèním systému.

Obsah
A) Spojovat klíèové úèastníky
1. Vycházejíce ze zkušeností se službou „Gate2Growth“, spojovat klíèové hráèe v Evropì ve

specifických otázkách inovací, aby si napøíklad mohli vymìòovat nejnovìjší informace
o nejmodernìjších souèasných postupech a mohli diskutovat o hlavních problémech èi
zkoumat nejpravdìpodobnìjší vývojové trendy (tj. fungování rizikového kapitálu,
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inkubátory, duševní vlastnictví, transfer technologií a organizace podporující podnikání,
univerzity apod.)

2. Zøídit dvì zvláštní sítì usnadòující interakci úèastníkù:
- sí• oblastí špièkových pracoviš•, která bude stavìt na zkušenostech PAXIS, s cílem

vytvoøit vzdìlávací platformu zahrnující rozhodující úèastníky i uživatele, aby bylo
možno pøedat informace o osvìdèených postupech mapováním a srovnáváním skupin
špièkových pracoviš• 

- sí•, ve které budou v interakci zástupci zaèínajících podnikatelù a zástupci poskyto-
vatelù služeb umožòující poskytovatelùm služeb srovnání a kriteria kvality, napø.
inkubátorù apod.

B) Podporovat zmìny a inovace v podnikání
Výše zmínìné sítì a stejnì tak i sítì Innovation Regions in Europe (IRE) a IRC (viz 1.2.2.
a 1.2.4.2) budou pøispívat k šíøení výsledkù následujících èinností:
1. Program zmìn: Cílem je urèit kulturní a jiné bariéry vùèi inovacím a organizovat / nebo

podporovat evropská setkání, workshopy a diskuze pro definování programu zmìn, rov-
nìž podporovat lepší pochopení pro inovace ve spoleènosti jako celku. Uživatelé (spotøe-
bitelé apod.) i hlavní tøetí strany (zástupci odborù, zástupci vzdìlávacích a školicích
støedisek atd.) budou zapojeni do tohoto procesu. Tyto aktivity budou doplòovat pøehle-
dy postojù a pøístupù k inovacím (napøíklad pøehledy uvedené v 5. Rámcovém programu,
které se opírají o Innobarometer). 

2. Inovace v podnikání: Plánuje se založení virtuální akademie a pøíprava podpùrných
balíèkù s cílem pracovat na koncepcích spojených s podnikatelskými inovacemi vèetnì
obchodních akademií, univerzit a podnikatelù. Rovnìž se zamýšlí podporovat analýzy
a osvìdèené postupy a také je plánován omezený poèet experimentálních akcí (viz 1.2.3).
Tyto experimentální akce budou zahrnovat i zkoumání výše pøidané hodnoty v kaž-
doroèní soutìži tvùrèí èinnosti firem opírajících se o inovaèní technologie na úrovni EU,
což bude prostøedkem k vyjasnìní priorit a nových smìrù na úrovni Spoleèenství s cílem
podpoøit vývoj a rùst takovýchto firem.

3. Podpùrné nástroje mají usnadnit øízení a provedení výše zmínìných èinností tím, že
poskytnou nástroje a služby (webové stránky, informaèní služby atd.) a zajistí pøístup
k informaèním zdrojùm o financích (viz také 1.2.4.3) s cílem podpoøit integrovaný pøí-
stup k aspektùm šíøení informací a komunikace a s cílem pouèit se z již vykonané èin-
nosti.

Zpùsoby realizace
Nástroje:
A) Koordinaèní akce
B) - Specifické podpùrné akce (SSA)

- Specificky zamìøené inovaèní projekty
- Smlouvy o službách
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1.2.2 Podpora regionálních inovaèních politik a meziregionální spolupráce

Cíle
Usnadnit transfer osvìdèených postupù a zavedení inovaèních strategií v pøidružených kan-
didátských zemích vzhledem k budoucímu rozšíøení.
Konsolidovat Evropskou platformu pro výmìnu zkušeností a šíøení osvìdèených postupù
ohlednì témat týkajících se inovací mezi úèastníky v regionálních strukturách, stimulovat
vytváøení regionálních inovaèních strategií.

Obsah
A) Propojování regionù a šíøení metodologie Regionálních inovaèních strategií
1. Rozvoj Regionálních inovaèních strategií (RIS) v regionech pøidružených kandidátských

zemí neprofitoval z podpory 5. RP. Iniciativa zapoèatá v 5. RP bude pokraèovat s cílem
uèinit tento proces hlavním politickým nástrojem na regionální úrovni. To zahrnuje
metodologickou a odbornou podporu zvláštních regionálních opatøení schválených
v plánech akcí RIS v pøidružených kandidátských zemích.

2. Pokraèovat v èinnosti sítì „Inovaèní regiony v Evropì“ (IRE) jako základny pro spoluprá-
ci a výmìnu zkušeností v rozvoji regionální inovaèní politiky a plánù, a tak umožnit
regionùm pøístup k novým nástrojùm a plánùm na podporu inovací a umožnit postupný
vznik meziregionálního vzdìlávacího procesu. Zvláštní pozornost bude vìnována „ad hoc
asistenènímu programu“ a jeho pøemìnì na evropské informaèní místo pro otázky vztahu-
jící se k regionální inovaèní politice. To bude usnadnìno zøízením centrálních služeb
(Sekretariát sítì IRE), které oživí sí• IRE, pøispìjí k pozdvihnutí fóra pro regionální pol-
itické èinitele a podnítí rozšiøování a výmìnu dobrých praktik a návrhù v inovaèní
politice, mezi jiným i prostøednictvím koordinace specifických regionálních témat ino-
vaèní politiky.

B) Nové pøístupy k regionální inovaèní politice
1. Experimentální projekty jsou zamìøeny k tomu, aby sloužily jako zkušební prostor pro

budoucí meziregionální výmìnu zkušeností (viz 1.2.3).
2. Èinnosti budou vykonávány ve spolupráci s aktivitami evropských strukturálních fondù

a budou je doplòovat. Rovnìž budou vhodnì koordinovány s èinnostmi a pracovními
nástroji zmínìnými v 1.2.1.

Zpùsoby realizace
Nástroje
A) 1. Specifické podpùrné akce, 2. Smlouva o službách
B) Specificky zamìøené inovaèní projekty  

Pøedbìžný èasový harmonogram
Výzva k nabídkám do veøejné soutìže pro bod A2 (Sekretariát sítì IRE : první polovina roku
2003).
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1.2.3 Zkoušení nových nástrojù a pøístupù

Cíle
Podpora experimentálních akcí, které slouží k objasnìní priorit a smìrù k prosazení inovací
v Evropì vèetnì oblastí, jež jsou pokryty jinými akcemi v téma „Výzkum a inovace“.
Zkoumání rùzných stránek evropských modelù inovací, vèetnì inovaèních klastrù; adekvátní
podpùrné iniciativy a stimulace inovaèního managementu v podnicích EU.

Obsah
Akce koordinované, bude-li tøeba, s akcemi po jiné linii v téma „Výzkum a inovace“ budou
podrobnì popsány pøi nejbližší aktualizaci tohoto pracovního programu a budou zamìøeny na
oblasti jako jsou:

- Podpora nových forem inovací a prosazování inovací v podnikání (viz 1.2.1)
- Identifikace nových metod podpory a prosazování transferu mezinárodních technologií

ve formì služeb buï pøímo hlavním cílovým skupinám nebo prostøednictvím prostøed-
níkù, kteøí sami nabízejí služby mezinárodního transferu technologií (viz 1.2.4.2).

- Zkoušení nových pøístupù k transferu a/nebo k výmìnì znalostí a zkušeností za úèelem
snížení regionálních disparit a usnadnìní integrace a zapojení zemí do evropského ino-
vaèního systému (viz 1.2.2).

- Zkoušení nových služeb, zvláštì elektronických, na podporu inovací (viz 1.2.4.1).

Zpùsoby realizace
Nástroje
Specificky zamìøené inovaèní projekty; Specifické podpùrné akce; Koordinaèní akce;
Smlouvy o službách. 

1.2.4 Revize a zavedení služeb a jejich konsolidace

Na podporu vytvoøení celoevropského inovaèního systému bylo zprovoznìno mnoho služeb,
které vyvažují nacionální rozdrobenost, a pøispívají tak k plynulému toku informací, roz-
šiøování vìdomostí a šíøení inovací v celé ekonomice. Tyto služby zahrnují:

- informaèní službu o výzkumu a inovacích CORDIS, která bude doplnìna jinými médii
- sí• Inovaèních kontaktních center (IRC), která bude pøedstavovat regionální zázemí

pro spolupráci a transfer nadnárodních technologií
- specifické informaèní a podpùrné služby, zejména v oblasti práv duševního a prùmy-

slového vlastnictví a v pøístupu k inovaèním fondùm, budou v tìsné koordinaci s èin-
nostmi uvedenými v 1.2.1, které mají podobné cíle.

1.2.4.1 CORDIS a jiná média

Cíle
Úèinné, uživatelsky pøívìtivé šíøení informací ve více jazycích s cílem usnadnit úèast ve
výzkumných a inovaèních èinnostech Spoleèenství.
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Zlepšení využití výsledkù výzkumu s dùrazem na sektory, jež jsou velmi dùležité pro
konkurenceschopnost Evropy.
Rozšiøování znalostí, které podporují inovaèní výkon podnikù a pøijetí nové technologie ze
sociálních hledisek.

Obsah
A) Informaèní služba o inovacích, výzkumu a vývoji ve Spoleèenství (CORDIS)
Pokraèování èinnosti a další konsolidace databáze CORDIS jako vydavatelské a komunikaèní
služby pro celý rámcový program. Další rozvoj této databáze jako víceúèelové platformy
pružnì se adaptující na vyvíjející se potøeby uživatelù, která bude sloužit jako portál pro oblast
evropského výzkumu a inovací a jako snadno použitelný nástroj k šíøení informací ve veøe-
jnosti.
1. Komunikaèní a informaèní služby:

Šíøit veškeré informace o výzkumu a vývoji Spoleèenství a Evropského výzkumného
prostoru a o inovaèních aktivitách a trendech, a tím budou podnìcovat úvahy a diskusi na
téma inovací v Evropì.

2. Služby pro úèast na 6. RP:
Podporovat úèast ve výzkumných a inovaèních èinnostech Spoleèenství. Napomáhat rea-
lizaci 6. RP a brát v potaz technologický pokrok i vývoj požadavkù uživatelù a poskyto-
vatelù informací, a to prostøednictvím komplexu doplòkových služeb (vèetnì služeb
vztahujících se k výzvám, databázím projektù, služeb pro program, služeb týkajících se
úèasti, služeb týkajících se novinek apod. )

3. Inovaèní služby:
Existující služba Technology Marketplace bude nadále rozvíjena jako interaktivní zpro-
støedkovatelská služba pro využitelné technologie ze Spoleèenství, pro národní a prùmy-
slovou výzkumnou èinnost. Tato koncepce bude dále rozpracována s cílem nabídnout
Evropský trh virtuálních technologií, jež bude využívat trojrozmìrné multimediální pódi-
um k obchodování s výsledky výzkumu a inovací, jež mìly úspìch, s cílem oslovit uži-
vatele.
Jako vstupní brána pro záležitosti inovací na poli Evropské inovace bude zøízen Evropský
portál inovaèní politiky, jenž bude nabízet informaèní služby (tj. služby vztahující se ke
srovnávání a rozvoji politiky v této oblasti ) a podpùrné služby v tìsné koordinaci s èin-
nostmi praktikovanými v 1.2.1 (vèetnì aktivit provozovaných po jiných liniích pracov-
ních programù).
Portál bude rovnìž nabízet snadno použitelný informaèní servis pro širší veøejnost ohled-
nì záležitostí, které se týkají toho, jak spoleènost pøijímá technologický pokrok a inovace.
Mùže také sloužit jako nástroj pro „elektronické konzultace“ na základì požadavku
služeb odpovídajících za rozvoj inovaèní politiky.
Jako souèást portálu bude zøízena jednoúèelová služba, jež má oslovit kandidátské zemì
s jejich specifickými požadavky, aby se tak zmírnily nedostatky v jejich využívání ino-
vací.

4. Experimentální služby:
Experimentální služby by mohly být rovnìž zavedeny v databázi CORDIS. Databáze by
mohla být napøíklad využita k poskytování služeb týkajících se evropského výzkumu
a inovací.
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B) Jiné aktivity v oblasti komunikace
Bude se pokraèovat v jiných èinnostech v oblasti komunikace, jež budou nadále rozvíjeny
s cílem vyvolat zájem tøetích stran o rozvoj inovaèní politiky a o realizaci opatøení podporu-
jících inovace:
1. Tištìné publikace (èasopisy - periodika a ad hoc publikace)
2. Konference, výstavy, workshopy, propagaèní èinnost

C) Monitoring, zajiš•ování kvality a zpìtná vazba s uživatelem
Externí monitoring, zajištìní kvality a zpìtná vazba s uživatelem budou plynule používány ke
zkvalitnìní elektronických i neelektronických aktivit v oblasti komunikace, aby se vyšlo vstøíc
požadavkùm uživatelù.

Zpùsoby realizace
Nástroje
Smlouvy o službách.

Pøedbìžný èasový harmonogram
A) Výzva k návrhùm do veøejné soutìže: 2002. Doba trvání kontraktu: 4 roky.
B) Výzva k návrhùm do veøejné soutìže pro vydavatelské a tiskaøské služby: 30. 6. 2003

(pøedbìžnì)
Objednávky služeb mohou být rovnìž uvedeny v rámcových kontraktech, které jsou
spravovány jinými službami Komise. 

1.2.4.2 Innovation Relay Centres Network

Cíle
IRC mají za úkol poskytovat služby, které jsou efektivní vzhledem k vynaloženým nákladùm
a jež podporují spolupráci v mezinárodních technologiích, služby, které jsou vnímavé k potøe-
bám regionù a jsou poskytovány v souladu s národními a regionálními podpùrnými struktura-
mi.
Bude kladen dùraz na rozvoj a udržení vysoké úrovnì schopností služeb IRC (tj. vysoké
úrovnì zajiš•ování služeb) v úspìšném mezinárodním transferu technologií (TTT) místní
klientele tím, že se budou pojmenovávat nedostatky a prostøednictvím úspìšnì fungujících
dohod se bude podporovat dosahování ekonomického prospìchu u klientely. Jednotlivá cen-
tra IRC budou významnì využívat zdroje sítì IRC k vykonávání své práce.
K dosažení tìchto cílù bude èásteènì napomáhat i zøízení centrálních služeb (Sekretariát sítì),
jenž bude pomáhat formovat jednotlivá IRC do sítì, animovat sí• IRC a stimulovat po celé síti
dodávku podnikatelských služeb orientovaných na kvalitu a inovace.

Obsah
Centra IRC se budou soustøedit na støední a malé podniky jako na hlavní cílovou skupinu, ale
budou zahrnuty i jiné organizace jako univerzity, výzkumná centra a tam, kde je to vhodné,
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i vìtší podniky, rovnìž i profesní a obchodní sdružení, zprostøedkovatelé technologií a rozvo-
jové agentury. Zvláštní pozornost bude vìnována ménì upøednostòovaným regionùm.
Hlavní úkoly center IRC budou:

- podporovat mezinárodní transfer technologií a znalostí nezávisle na jejich pùvodu
v souladu s potøebami místního prùmyslového, hospodáøského a sociálního uspoøá-
dání - stimulovat schopnost firem pøijímat nové technologie prosazováním jejich
potøeb a podporou jejich snahy o mezinárodní spolupráci a partnerství

- podporovat mezinárodní rozšiøování a využívání výsledkù výzkumu Spoleèenství,
zvláštì pak tìch výsledkù, které jsou shledány vhodnými pro použití tøetími osobami,
vèetnì spolupráce s programy EUREKA a ESA (Evropská kosmická agentura)

- poskytovat další klíèové služby, které budou podporovat èi usnadní inovace a mezi-
národní transfer technologií

- vyhledávat možné synergické prvky mezi centry IRC a sítí IRE v Evropì
- vyvíjet nové metody podpory mezinárodních klastrù a/nebo opatøení usnadòující

rozvoj oblasti evropského výzkumu.
Specifické služby poskytované centry IRC budou zahrnovat (ale nebudou se na nì pouze ome-
zovat):

Podporu služeb IRC v regionu. Technologické audity a další prostøedky k urèení místních
potøeb. Vývoj databází místních požadavkù. Vyhledávání externích technologií vyhovu-
jících zjištìným místním potøebám. Podporu a rozšiøování pøíležitostí pro externí tech-
nologie v regionech IRC. Identifikaci a podporu místních technologií s cílem vyhledávat
mezinárodní technickou spolupráci. Rùzné cílené individuální (one-to-one) asistenèní
služby. Organizaci konferencí o transferu technologií. Propojování a spoleèné nadnárod-
ní akce s jinými centry IRC.

Budou probíhat i další aktivity s cílem zjistit nové metody podpory a rozvoje mezinárodního
transferu technologií (TTT), které mohou být dodány ve formì služeb buï pøímo hlavním
cílovým skupinám nebo pomocí prostøedníkù, kteøí sami budou nabízet služby TTT (viz
1.2.3).

Finanèní režim
Finanèní podpora Spoleèenství prostøednictvím tohoto programu umožní centrùm IRC, aby
byly finanènì kryty až do 45 % výdajù pøicházejících v úvahu pro nadcházejících 48 mìsícù
èinnosti center. Uznává se však, že nìjakou dobu trvá, než se centra IRC v dané geografické
oblasti prosadí. Proto v pøípadì zemí, které se projektu úèastní poprvé, nebo tìch, jež jsou po
1. lednu 2000 formálnì pøipojeny k síti IRC, bude tato podpora dosahovat výše 50 % uvažo-
vaných výdajù pro prvních 24 mìsícù, a následnì bude redukována na maximálních 45 %.
Všechna centra IRC budou podléhat smluvní klausuli „ go/no go“ v závislosti na výkonu
prvních 24 mìsícù od zaèátku chodu operací.

Zpùsoby realizace
Nástroje
Centra IRC: Specifické podpùrné akce
Sekretariát sítì IRC: Smlouva o službách
Zjiš•ování nových metod podpory a pomoci TTT: Specifické podpùrné akce
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Pøedbìžný èasový harmonogram
Výzva IRC k podávání návrhù: 4. 3. 2003.
Výzva ke zøízení Sekretariátu sítì IRC: první polovina roku 2003.
Zjiš•ování nových metod, jak podpoøit Výzvu TTT k podávání návrhù: bude urèeno.

1.2.4.3 Specifické informaèní a podpùrné služby

Cíle
Pomáhat potenciálním a souèasným smluvním stranám, které se úèastní výzkumných a vývo-
jových projektù financovaných Spoleèenstvím s IPR, s finanèními problémy a potížemi
s propagací a zvláštì pak s problémy, týkajícími se rozšiøování Spoleèenství, zákonù ochrany
a duševního vlastnictví v mezinárodních výzkumných projektech.

Obsah
- Podpora, šíøení informací a školení, pokud tyto zmínìné èinnosti mají evropskou pøi-

danou hodnotu po prostudování IPR a mají dostup k finanèním záležitostem vztahu-
jícím se k mezinárodním výzkumným projektùm finanènì krytým Spoleèenstvím (tj.
udìlování licencí, transfer technologií, dohody konsorcií atd.).
Informace a podpùrné služby v oblasti pøístupu k financím jsou zahrnuty v podpùrných
nástrojích uvedených v 1.2.1.

- Realizace nástrojù jako jsou webové stránky, pomocné telefonní linky, informaèní bul-
letiny a další pøíslušné materiály, školicí akce a akce zvyšující povìdomí lidí o tìchto
vìcech.

Zpùsoby realizace
Nástroje
Specifické podpùrné akce.

1.2.5 Analýza a hodnocení inovací ve výzkumných projektech Spoleèenství

Cíle
Registrování a analýza èinností podporujících inovace, které jsou zahrnuty v projektech rám-
cového programu výzkumu a technického rozvoje Spoleèenství (a tøeba i v jiných evropských
programech jako je Eureka) a zvláštì tìch èinností, které se týkají pøemìny výsledkù výzku-
mu v inovaèní produkty, procesy a služby.
Pouèení z osvìdèených postupù a šíøení informací o nich s cílem lépe integrovat téma inovací
do výzkumných projektù.

Obsah
- Pouèení z projektù výzkumu a vývoje a jiných aktivit 5. RP (vèetnì inovaèních pro-

jektù programu inovací a MSP v 5. RP); definice metodologie pro analýzu vlivu nástro-
jù 5. RP na inovace
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- Shromažïování a analýza informací o opatøeních na podporu inovací v projektech VaV
Spoleèenství; pøekážky, které se vyskytly a opatøení pro jejich pøekonání; srovnávání s
podobnými informacemi a analýza dostupná z jiných výzkumných programù a akcí
(evropských nebo neevropských)

- Ustavení „Platformy výmìny inovací“ na podporu inovaèní èinnosti a jejího využití
v projektech VaV Spoleèenství s cílem napomoci urèit obecné problémy a jejich možná
øešení

- Pøijetí øady doporuèení a osvìdèených postupù pro integraci inovaèních mechanismù
do nástrojù pro výzkum na bázi spolupráce, zvláštì pro integrované projekty, sítì
špièkových pracoviš• a specifické akce MSP

- Aktivity zamìøené na šíøení informací

Zpùsoby realizace
Nástroje
Specifické podpùrné akce, smlouvy o službách. 

1.2.6 Prohlubování technických a ekonomických vìdomostí

Cíle
V ekonomice založené na znalostech je ekonomické a technické zpravodajství vitální složkou
konkurenèních strategií výzkumu a inovace. V 6. Rámcovém programu bude tato èinnost
stavìt na zkušenostech získaných pøi pøedešlém Rámcovém programu.

Obsah
Každá hospodáøská a technická informaèní èinnost by se mìla zamìøit na specifické téma
výzkumu èi na specifické prùmyslové odvìtví. Pøi první výzvì by se projekty v 6. Rámcovém
programu mìly soustøedit na úèast MSP nebo skupiny MSP, zvláštì v integrovaných projek-
tech a sítích špièkových pracoviš•. To mùže být dosaženo napøíklad:

- umožnìním vzniku skupin èi klastrù MSP, které budou mít podobné potøeby, co se týèe
inovací; 

- podporou meziregionální spolupráce mezi MSP;
- stimulací sítí prùmyslových inkubátorù.

Tyto projekty mohou zahrnovat i technologické audity pro ustanovení potøeb MSP, aby mohly
být MSP smìrovány k nejvhodnìjším nástrojùm v Rámcovém programu, a rovnìž akce k vy-
tváøení mostù k pøeklenutí rozhraní mezi výzkumem a inovacemi. Obeznámení se s osvìd-
èenými postupy a jejich šíøení bude i nadále podporováno.
Projekty budou realizovány hlavnì prostøedníky (tj. Národními kontaktními body pro MSP,
prùmyslovými federacemi, sítìmi a sdruženími výzkumníkù, profesními sdruženími, obchod-
ními komorami) pracujícími s/pro poskytovatele inovací a rovnìž organizacemi s kvalifikací
pro ekonomické a technické informování.

Náklady na aktivity
Celkové náklady na každý projekt se budou pohybovat v rozmezí od 0,2 do 2 miliónù EUR.

79



Doba trvání
Doba trvání projektu bude urèena èasem potøebným k dosažení cílù projektu. Oèekává se, že
obvyklá doba trvání bude od 1 do 3 let. Pouze výjimeènì a v náležitì zdùvodnìných pøípadech
mùže doba trvání projektu pøesáhnout 3 roky.

Zpùsoby realizace v roce 2003
Nástroje: Specifické podpùrné akce a koordinaèní akce.

Rozpoèet a èasový rozvrh realizace
Realizace aktivity Prohlubování technických a ekonomických vìdomostí (STA) bude zajištì-
na prostøednictvím výzev k návrhùm a výzev k veøejné soutìži.
První výzva k návrhùm bude mít poslední termín, kdy je možné návrhy pøedložit, 29. dubna
2003 s pøedbìžným rozpoètem na 20 miliónù EUR.
K doplnìní výše zmínìných aktivit bude prostøednictvím výzev k tendrùm hledána externí
podpora, zejména monitorování a vytváøení synergických prvkù mezi projekty.
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Doposud vydané publikace:

I. øada vìnovaná 5. RP:
è. 1 - Rámcové programy EU v oblasti výzkumu a vývoje - základní informace,

10/2000, ISBN 80-86122-69-7
è. 2 - Pøíruèka pro hodnocení návrhù projektù, 10/2000, ISBN 80-86122-68-9
è. 3 - Vzorová smlouva pro výzkumné projekty EU, 10/2000, ISBN 80-86122-70-0
è. 4 - Vzorová konsorciální smlouva, 7/2001, ISBN 80-86122-83-2
è. 5 - Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA, autor T. Prnka,

7/2001, ISBN 80-86122-86-7
II. øada vìnovaná 6. RP:
è. 1 - Šestý rámcový program evropského výzkumu - základní informace,

11/2001, ISBN 80-86122-95-6
è. 2 - Pravidla úèasti podnikù, výzkumných center a vysokých škol v 6. Rámcovém programu

Evropského spoleèenství a pravidla pro rozšiøování výsledkù tohoto programu,
11/2001, ISBN 80-86122-96-4

è. 3 - Pravidla úèasti podnikù, výzkumných center a vysokých škol na realizaci 6. Rámcového
è. 3 - programu Evropského spoleèenství a pravidla pro rozšiøování výsledkù, 5/2003,
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