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PROGRAM JRC (SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO
EVROPSKÉ KOMISE) PRO NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ
V první polovině letošního roku měli čeští výzkumníci dvě významné příležitosti k navázání nových
nebo prohloubení stávajících kontaktů se Společným
výzkumným centrem Evropské komise (JRC).

tech z prvních výzev 6. rámcového programu (oproti
7 % v 5. rámcovém programu). U výzkumných sítí
koordinovaných JRC tento podíl stoupl ze 16 % na
24 %. Spolupráce JRC s experty z nových členských
zemí ale stále ještě plně neodpovídá potenciálu. Oproti
počátkům „Enlargement Aaction“, kdy byly aktivity
cíleny především na tehdejší kandidátské země, se
nyní klade velký důraz také na spolupráci s vybranými
balkánskými státy (tzv. Western Balkans) a na ad hoc
bázi také s dalšími zeměmi sousedícími s EU.

První příležitostí byla „JRC Enlargement and Integration Action 2005“ (dále „Akce“). Tato iniciativa
probíhá každoročně již od roku 2002 a klade si za cíl
prostřednictvím specializovaných seminářů a školení přispět k urychlení implementace a monitorování
vědeckých a technických komponent legislativy Evropské unie (EU).

Na projektech rámcových programů se společně
s JRC podílí 46 institucí z ČR (45 Maďarsko, 42 Polsko,
22 Slovensko). Oproti tomu spolupráce se „starými“
členskými zeměmi dosahuje výrazně vyšších počtů
(např. Belgie 175, Holandsko 153, Rakousko 80, Portugalsko 58). JRC spolupracuje nejvíce s Německem
(416 společných projektů), Francií (314) a Velkou Británií (275). Výsledky dosavadních „Akcí“ dokládají
zřetelný pokrok v integraci expertů z cílových zemí
do výzkumných aktivit JRC.

JRC vytipovalo oblasti, ve kterých nové členské
a kandidátské země EU potřebují rozvinout administrativně-vědecké kapacity umožňující absorbovat
příslušné technické know-how pro zavádění „Acquis
EU“. Takovými oblastmi jsou např. zemědělství
a rybářství, doprava, metrologie, energetika, kvalita
životního prostředí, GMO, ochrana spotřebitele, management rizik. V roce 2004 se na 98 seminářích a kurzech
vyškolilo více jak 4000 expertů z ministerstev a dalších
státních odborných či kontrolních institucí a výzkumných pracovišť. Odborníci byli nejen proškoleni, ale
velmi často také zapojeni do specializovaných sítí řízených JRC sloužících jako fóra pro sdílení informací
a výměnu expertních názorů. Účastníci seminářů
a školení získají znalosti přispívající k přenosu „nejlepší praxe“ při aplikaci metod a výsledků výzkumu
a vývoje na domácích pracovištích.

Druhou příležitostí pro navázání či rozšíření
spolupráce byl Kulatý stůl JRC, který se konal dne
16. 6. 2005 v Praze na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) za přítomnosti místopředsedy
vlády M. Jahna, generálního ředitele JRC R. Schenkela,
představitelů Akademie věd ČR, MŠMT, ředitele
zastoupení EK v ČR a zástupců JRC. Smyslem akce
bylo pozvednout dosavadní spolupráci s JRC na vyšší
politickou úroveň, navázat další kontakty také s regulačními experty v ministerstvech a diskutovat nové
náměty pro příští společné aktivity. Na semináři za
českou stranu aktivně vystoupilo několik čelných
představitelů spolupracujících institucí (Českého
vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení
technického v Brně, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké
školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Ústavu
jaderného výzkumu, Českého metrologického institutu, Centra dopravního výzkumu, Technologického
centra AV ČR), kteří zhodnotili přínos dosavadní spolupráce s JRC a navrhli další směry budoucích společných aktivit. Představitelé JRC pak bezprostředně
reagovali na vznesené podněty, přičemž rozpracování

Kromě seminářů a školení mají v rámci „Akce“
experti z ČR také možnost spolupracovat na konkrétních projektech JRC v rámci krátkodobých pracovních
pobytů v jednotlivých institutech JRC. Podmínkou je
uspět ve výběrovém řízení, které je na volná místa
vyhlašováno. V závěru roku 2004 pracovalo v rámci
krátkodobých pracovních kontraktů v JRC celkem 154
odborníků z nových členských nebo kandidátských
zemí, z toho 22 z ČR. Oproti tomu např. v roce 2000
dosahoval počet pracovníků z tehdejších kandidátských zemí pouze 10.
Organizace z nových členských a kandidátských
zemí tvoří nyní přibližně 13 % partnerů JRC v projek-
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konkrétních námětů bude předmětem dalších bilaterálních jednání.

Kontaktní adresa:

JRC obdrželo i z dalších českých výzkumných pracovišť řadu podnětných návrhů pro navázání či rozšíření dosavadní spolupráce. Tyto návrhy budou podle
oblasti zaměření posouzeny kompetentními pracovníky jednotlivých institutů JRC a v případě průniku
odborných zájmů bude snahou dospět ke společným
projektům, které budou oboustranně přínosné.

Ing. Naďa Koníčková
Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
Tel.: 234 006 109
Fax: 220 922 698
Dr. Jiří Burianek
Unit JRC A.3,
Enlargement and Associated Initiatives
Directorate for Institutional and Scientiﬁc Relations
European Commission – Jouint Ressearch Centre
SDME 10/42, B - 1049 – Brussels
Tel.: +32.2.29-59857
Fax: +32.2.29-67483

Začátkem 2006 bude publikován nový program
„JRC Enlargement and Integration Action 2006 “na
www.jrc.cec.eu.int/enlargement.
Možnosti pro mobilitu expertů, které jsou otevřené
také studentům, se nacházejí na www.jrc.cec.eu.int/
jobs.
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Graf – Společné aktivity JRC a nových členských a kandidátských zemí podle oblastí spolupráce (údaje z konce roku
2004)
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