
Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu věda a výzkum 

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 19. ledna 2016 doporučení k
tématu věda a výzkum. Závěry vznikly na základě odborného kulatého stolu,
který se uskutečnil v prosinci minulého roku. 

Doporučení Národního konventu o EU:

Zavést hodnocení výzkumných organizací, které bude zohledňovat jejich komplexní činnost.

Zavést systém institucionálního financování výzkumných organizací, který bude stimulovat
ke zvýšení kvality řízení výzkumných organizací, kvality a relevance realizovaného výzkumu
a internacionalizaci výzkumných organizací.  

Vytvořit integrovaný systém finanční kontroly, který bude zajišťovat odborné posouzení
kontrolovaných projektů VaV. 

Posílit aktivní zapojení poskytovatelů podpory na VaV do spolupráce s partnerskými
poskytovateli v jiných zemích.

Rozvíjet a nadále posilovat vědeckou diplomacii v zemích, které jsou pro ČR prioritní
z hlediska rozvoje strategické výzkumné spolupráce a propagovat ČR jako atraktivní zemi pro
mezinárodní výzkumnou spolupráci. 

Při formulování národních priorit ve VaVaI se nezaměřovat jen na ty oblasti a obory, ve
kterých ČR dosahuje vysoké úrovně globální konkurenceschopnosti, ale identifikovat rovněž
problémy a potřeby, jejichž náročnost překračuje možnosti národního systému VaVaI
a které je tedy nutné řešit prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce.

Koncentrovat podporu do výzkumných oblastí, které jsou prioritní pro posilování
konkurenceschopnosti české ekonomiky a pro naplňování potřeb české společnosti.
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„V České republice máme vynikající výzkumná pracoviště, která snadno obstojí v evropské
konkurenci. Navzdory tomu je samotné zapojení do evropských projektů nízké. Celkově jsme se

počtem účastí prozatím řadili na poslední místa v žebříčku členských států.

Naše výsledky ale nebyly ignorovány - věda se stala předním tématem a kvalita českého výzkumu
bezesporu stoupá. Vláda si uvědomuje potenciál českých výzkumných týmů a jejím cílem je zvýšit

jejich zapojení do evropského výzkumného prostoru, proto kabinet  pokračuje v postupném
navyšování výdajů pro tuto oblast. Nakonec, pro ČR mají tyto snahy velmi pozitivní důsledky, a to

minimálně při zvyšování naší konkurenceschopnosti.

Velmi zajímavým podnětem pro další rozvoj jsou i aktuální doporučení Národního konventu o EU
z oblasti vědy a výzkumu. Nejen ze závěrů prosincového konventu vyplývá, že mezi důležité

předpoklady úspěšné a časté evropské výzkumné spolupráce patří kvalitní financování výzkumných
organizací, zefektivnění hodnotícího systému nebo zařazení výzkumné spolupráce do firemní

kultury. Pokud budeme schopni tyto předpoklady realizovat, naše zapojení do evropského výzkumu
bude v aktuálním rámcovém programu H2020 na lepší úrovni, než na jaké bylo doposud." 

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti 
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