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7. Rámcový program ve struktuře 7. Rámcový program ve struktuře 
dotačních titulů EU

� Jedná se o jeden z tzv. komunitárních programů – priorita
podpory vědy a výzkumu jde napříč všemi členskými státy EUpodpory vědy a výzkumu jde napříč všemi členskými státy EU

� Základní nástroj pro financování výzkumu v Evropě v letech
2007 – 2013

� Celkový objem finančních prostředků alokovaných z rozpočtu� Celkový objem finančních prostředků alokovaných z rozpočtu
EU na toto období pro 7. RP je cca 50 miliard Euro

� V souladu se strategickými záměry (Lisabonská strategie) je� V souladu se strategickými záměry (Lisabonská strategie) je
podpora výzkumu realizována s cílem posílit
konkurenceschopnost EU a zvyšovat zaměstnanostkonkurenceschopnost EU a zvyšovat zaměstnanost

� Podmínka mezinárodní spolupráce s organizacemi v zemích
EU i mimo EU
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Struktura 7. Rámcového programuStruktura 7. Rámcového programu

� Program se skládá ze čtyř hlavních bloků činností � Program se skládá ze čtyř hlavních bloků činností 
vytvářejících 4 hlavní oblasti podpory a doplněk v podobě 
specifického programu jaderného výzkumu, a podpory 
Spojeného výzkumného střediska (JRC) 
specifického programu jaderného výzkumu, a podpory 
Spojeného výzkumného střediska (JRC) 

� 4 hlavní programy: 
Spolupráce – výzkum založený na principu spolupráce napříč � Spolupráce – výzkum založený na principu spolupráce napříč 
celou EU, i sousední státy (32 miliard Euro)

�Myšlenky – podpora koordinace výzkumu na úrovni EU (7 �Myšlenky – podpora koordinace výzkumu na úrovni EU (7 
miliard Euro)

� Lidé – finanční podpora rozvoje lidského potenciálu pro 
vědu a výzkum (4 miliardy Euro) vědu a výzkum (4 miliardy Euro) 

�Kapacity – podpora rozvoje vědeckých a výzkumných 
kapacit, především oblast investičních záměrů  (4 miliardy 
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Relevantní oblasti zájmu pro ESF MURelevantní oblasti zájmu pro ESF MU

� Hlavní možností je program Spolupráce a v něm obsažená � Hlavní možností je program Spolupráce a v něm obsažená 
oblast podpory Socioekonomické vědy 
� Možnost nalezení tematicky shodných oblastí vědeckých a výzkumných 

aktivit již realizovaných na ESF MUaktivit již realizovaných na ESF MU

� Značný potenciál v programu Lidé
� Možnost využití školení vědeckých pracovníků v síti programu Marie � Možnost využití školení vědeckých pracovníků v síti programu Marie 

Curie 
� Obecná podpora mobility vědeckých a výzkumných pracovníků� Obecná podpora mobility vědeckých a výzkumných pracovníků
� Pro ESF MU je využitelný i program Kapacity
� Možnost provádění výzkumu pro malé a střední podniky – např. 

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky 
� Fakulta by za spolupráce s partnery mohla naplňovat prioritní 

oblasti jako budování regionu znalostí či věda ve společnosti 
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Program Spolupráce
Téma Socioekonomické vědy Téma Socioekonomické vědy 

� Navrhované přínosy tématu:
� Reflexe demografických změn pro evropské hospodářství a společnost� Reflexe demografických změn pro evropské hospodářství a společnost
� Problematika kvality života
� Otázky vzdělanosti z pohledu současných ekonomických trendů
� Role EU v globální ekonomice a globalizovaném světě� Role EU v globální ekonomice a globalizovaném světě

� Řešené problémové okruhy:
� Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti (inovace, � Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti (inovace, 

konkurenceschopnost a politiky pracovního trhu, vzdělání a celoživotní vzdělávání, 
ekonomické struktury a produktivita)

� Spojení hospodářských, sociálních a environmentálních cílů v evropskou � Spojení hospodářských, sociálních a environmentálních cílů v evropskou 
perspektivu(socioekonomické modely v rámci Evropy a ve světě, hospodářská a sociální 
regionální soudržnost, sociální a ekonomický rozměr environmentální politiky)

� Evropa ve světě (obchod, migrace, chudoba, kriminalita, konflikt a jeho řešení)
� Socioekonomické a vědecké ukazatele (jejich využití při tvorbě politiky na makro a mikro� Socioekonomické a vědecké ukazatele (jejich využití při tvorbě politiky na makro a mikro

úrovni)
� Prognostické činnosti (budoucí dopady globálních vědomostí, migrace, stárnutí, rizik a nové 

oblasti výzkumu a vědy)
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Program Spolupráce
Téma Socioekonomické vědy (2)  Téma Socioekonomické vědy (2)  

� Významná podpora spolupráce s malými a středními � Významná podpora spolupráce s malými a středními 
podniky (MSP)

� Pro úspěch projektu je otázka spolupráce často � Pro úspěch projektu je otázka spolupráce často 
nejdůležitější

� V 7. RP budou v tomto tématu preferovány projekty, kdy 
bude zajištěno využití výsledků ze strany právě MSP bude zajištěno využití výsledků ze strany právě MSP 

� Zaměstnanci podniků či organizací veřejné správy mohou 
také figurovat jako členové výzkumných týmů také figurovat jako členové výzkumných týmů 

� Zvýšení úspěchu podávání projektu při jednání se 
subjekty z přistupujících států       subjekty z přistupujících států       
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Některá témata výzkumu pro rok 2008 – 2009 
Socioekonomické vědy  Socioekonomické vědy  

� The evolving „new service economy“

� Public economy policy for growthPublic economy policy for growth

� New generation of tools, paradigm shifts and long term perspectives

� Cities and sustainable development

� The changing role and responsibility of bussiness in society� The changing role and responsibility of bussiness in society

� Regionalisation and growing disparities in Central and Eastern Europe

� The economic and social impacts of potential large scale migration, from outside to EU 
and within the EUand within the EU

� Consumer behaviour

� Trade, environment and climate change, competition

� Adequacy of human resources � Adequacy of human resources 

� Service sector productivity

� Measurement of migration

� Improvement of data representativity� Improvement of data representativity

� Foresight on the future of the European health systems, sustainability, equity...

� The future of the research actors/institutions in the new world economic context
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Program Lidé  

� Nabízí podporu fyzickým osobám zabývajícím se výzkumem 
� Program by měl podporovat především mobilitu výzkumníků a výměnu zkušeností 

� Základní odborná příprava výzkumných pracovníků se bude nabízet 
prostřednictvím sítí „Marie Curie“, kde si účastníci budou zlepšovat své výzkumné 
dovednosti a začlení se do zavedených výzkumných týmů. dovednosti a začlení se do zavedených výzkumných týmů. 

� Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj prostřednictvím individuálních stipendií a 
programů spolufinancování na mezinárodní, národní a regionální úrovni. Tato 
stipendia a programy nabízejí zkušeným výzkumníkům možnost získat nové stipendia a programy nabízejí zkušeným výzkumníkům možnost získat nové 
dovednosti, zvýšit svou mobilitu a znovu se zapojit do výzkumu.

� Mezinárodní rozměr bude řešen prostřednictvím mezinárodních stipendijních 
pobytů směrem dovnitř EU i mimo ni, jejichž cílem bude pomoci rozvíjet talenty pobytů směrem dovnitř EU i mimo ni, jejichž cílem bude pomoci rozvíjet talenty 
ve výzkumné sféře mimo Evropu a podpořit vzájemně výhodnou spolupráci v 
oblasti výzkumu s vědci pracujícími mimo Evropu. 

� Budou se realizovat specifické akce pro podporu vytváření skutečného evropského � Budou se realizovat specifické akce pro podporu vytváření skutečného evropského 
pracovního trhu pro výzkumníky, například odstraněním překážek mobility a 
rozšiřováním možností rozvoje jejich odborné kariéry. 
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Program Kapacity  

� Program je zaměřen na optimalizaci výzkumných a 
vědecký struktur – podpora týmů, meziregionální spoluprácevědecký struktur – podpora týmů, meziregionální spolupráce

� Významnou roli sehrává podpora regionálních klastrů a spolupráce s 
podniky

� Podpora nadnárodních sítí regionů a klastrů zaměřených na výzkum 
pomůže maximalizovat potenciál regionu vytvořením dynamického 
prostředí – o univerzitách se předpokládá, že budou vůdčími subjekty prostředí – o univerzitách se předpokládá, že budou vůdčími subjekty 

� Šance projektů na větší úspěch v případě vazby na regionální politiku 
a dlouhodobé vývojové směrování 

� Organizace setkání a výměnných pobytů � Organizace setkání a výměnných pobytů 
� Získání prostředků pro budování center excelence v regionech 
� Realizace výzkumu v oblasti monitoringu a metodiky ve vědě a � Realizace výzkumu v oblasti monitoringu a metodiky ve vědě a 

výzkumu s vazbou na socioekonomický rozvoj společnosti 
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Možnosti ESF MU jako řešitele v tendrech

� Kromě uvedených programů a partikulárních témat je součástí 7. RP také � Kromě uvedených programů a partikulárních témat je součástí 7. RP také 
možnost participace ve výzkumných tendrech – jedná se o oblasti, které 
jsou uvedeny v jednotlivých programech, ale i některé nové  

� Tendry jsou vypisovány přímo Evropskou komisí a to různými DGs, které � Tendry jsou vypisovány přímo Evropskou komisí a to různými DGs, které 
mají možnost přes elektronický systém tendr vypsat

� Řešení problémových okruhů na úrovni EU
� Podané projekty jsou hodnoceny přímo Evropskou komisí� Podané projekty jsou hodnoceny přímo Evropskou komisí
� Uplatňování „klasických“ pravidel tendrů

� Zveřejňování tendrů v systému CORDIS na:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
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Základní pravidla realizace projektů v rámci 
7. Rámcového programu – účastníci  
� Minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 různých členských států EU � Minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 různých členských států EU 

nebo asociovaných států
� Členské státy: EU 27
� Asociované státy: Pro 7. RP se jedná o Norsko, Island, � Asociované státy: Pro 7. RP se jedná o Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Srbsko, Chorvatsko, 
Makedonie a Srbsko 

� Podporována je i účast partnerů ze třetích zemí:
� ICPC (International Cooperation Partner Countries) – Rusko, � ICPC (International Cooperation Partner Countries) – Rusko, 

Východní Evropa, Střední Asie, Asie, Latinská Amerika, Balkán atd. 
� Stejné podmínky jako členské státy při splnění určitého počtu „řešitelů“ z 

členských nebo asociovaných státůčlenských nebo asociovaných států

� Ostatní vyspělé země – USA, Kanada atd. 
� Možnost účasti, ale bez finančního přispění Evropské komise 
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Typy projektů v 7. RP dle možnosti uzavření 
partnerství a smluv 

� Projekty založené na spolupráci, tzv. Collaborative projects� Projekty založené na spolupráci, tzv. Collaborative projects
� Small or medium scale focused projects (STREPs)
� Large scale integrating projects (IPs) 

V diferencovaných výzvách se liší výše finančních limitů pro V diferencovaných výzvách se liší výše finančních limitů pro 
jednotlivé projekty. 

� Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support � Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support 
Actions, CSA) 
� Coordination type� Coordination type
� Support type

� Sítě excelence (Network of Excellence, NOE) 
� Výzkum pro podporu specifických skupin� Výzkum pro podporu specifických skupin

� Sdružení malých a středních podniků
� Organizace občanské společnosti, neziskový sektor 
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Možnosti finanční podpory v rámci 
7.Rámcového programu

�Projekty mohou být financovány formou náhrady �Projekty mohou být financovány formou náhrady 
uznatelných nákladů, proplácení pevnou sazbou 
(% uznatelných nákladů), paušální částkou či (% uznatelných nákladů), paušální částkou či 
kombinací

�Specifikováno v jednotlivých typech grantových �Specifikováno v jednotlivých typech grantových 
dohod, resp. dle typu projektu

�Nutnost zjištění uznatelných nákladů – trvání 
projektu, vůči skutečným účetním dokladům atd.projektu, vůči skutečným účetním dokladům atd.

�Otázka neuznatelných nákladů – kurzové ztráty, 
placené úroky, rezervy ad.  
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Typy projektových aktivit a jejich uznatelnost  jako Typy projektových aktivit a jejich uznatelnost  jako 
nákladu projektu  

�Činnosti výzkumu a rozvoje – náklady vzniklé �Činnosti výzkumu a rozvoje – náklady vzniklé 
realizátorovi při výzkumných aktivitách včetně jejich 
koordinacekoordinace

�Demonstrační činnosti – demonstrace nové 
technologie či nových postupůtechnologie či nových postupů

�Manažerské činnosti – náklady na administrativu, �Manažerské činnosti – náklady na administrativu, 
na dodržování smlouvy, na hledání partnerů ad.

�Další činnosti – šíření výsledků, navazování �Další činnosti – šíření výsledků, navazování 
kontaktů, socioekonomické studie, studie 
proveditelnosti, odborná příprava a školení   
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Uznatelné nákladyUznatelné náklady

�Osobní náklady je možné vykazovat včetně prémií�Osobní náklady je možné vykazovat včetně prémií

�Vykazování skutečně odpracovaných hodin 

�Možnost pořizování i dlouhodobého majetku – nutné �Možnost pořizování i dlouhodobého majetku – nutné 
deklarovat přímé využití pro projekt

�Standardní realizace cestovních nákladů �Standardní realizace cestovních nákladů 

�Je možné počítat i s režijními náklady, které jsou v 
7.RP definovány jako nepřímé – stanovují se dle 7.RP definovány jako nepřímé – stanovují se dle 
vnitřního předpisu jako určitá procentuální výše k 
celkovému zaměstanání osob u dané organizacecelkovému zaměstanání osob u dané organizace

�Náklady na vedení organizace, odpisy či nájmy budov 
– rovněž mezi uznatelnými náklady 
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Možnosti ESF v 7. RPMožnosti ESF v 7. RP

�V tématu socioekonomické vědy nová výzva již v �V tématu socioekonomické vědy nová výzva již v 
červnu/červenci 2008

�Možnost využít již existujících databází partnerů do �Možnost využít již existujících databází partnerů do 
projektů – jsou k dispozici na úrovni EU i národní

�Vyšší finanční podpora než v případě národních �Vyšší finanční podpora než v případě národních 
dotačních titulů – řádově milióny Kč ročně

�Náročná administrativa – partneři i z jiných �Náročná administrativa – partneři i z jiných 
členských států (odlišnost systémů atd.)

�Nutnost tvorby širší mezinárodní sítě �Nutnost tvorby širší mezinárodní sítě 
�Vysoká mezinárodní prestiž 
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Možnosti získání dalších informací Možnosti získání dalších informací 

�Stránky Oddělení pro strategii a rozvoj �Stránky Oddělení pro strategii a rozvoj 
http://www.econ.muni.cz/dekanat/strategie-a-
rozvoj/rozvoj/

�Technologické centrum AV ČR

http://www.fp7.cz/

�Kancelář pro vědu a výzkum CZELO�Kancelář pro vědu a výzkum CZELO

http://www.czelo.cz/

�Stránky systému CORDIS�Stránky systému CORDIS

http://cordis.europa.eu/en/home.html
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