
Financování biotechnologických 
projekt ů z evropských program ů: 
bilance české účasti a perspektivy na 
období 2014+



FP7 Knowledge-Based Bioeconomy (KBBE) –
celoevropská bilance 

2source: E-CORDA, Projects 02/13

KBBE rozpočet – 1,935 mld. €



EU 27 v KBBE - počet týmů na 1 mil. 
obyvatel

3source: E-CORDA, Projects 02/13, EUROSTAT

country teams
DK 42
NL 31
BE 30
IE 26
FI 25
SI 24
MT 19
SE 19
EE 18
AT 16
CY 13
EL 12
LU 12
UK 11
ES 10
PT 10
LV 10
HU 9
FR 8
DE 8
IT 8
CZ 7
BG 6
LT 5
SK 4
PL 2
RO 2



Česká účast v KBBE (podle příspěvku EU)

4recource: E-CORDA, Projects 02/13



Česká účast v  KBBE (2007 – 02/2013)

5source: E-CORDA, Projects 02/13 

CR – 73 týmů (cca 22 % privátní sektor), 65 projektů, 37 institucí,
CR získala 0,92 % z celkového rozpočtu v KBBE = € 11.56 million,
2 úspěšní koordinátoři

Významné projekty s českou účastí podle podílu fin. příspěvku EK v projektu

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html

acronym CZ participant number of part. activity CZ proportion to the focus

overall financial support of the project

DINAMO

GENERI BIOTECH, 
s.r.o, Mikrobiologický 
ústav AV ČR, 
v.v.i.,Ústav organické 
chemie a biochemie AV 
ČR, v.v.i.

8 LS,BIOT,BIOCH for 
sustainable non-food 
products and processes

41,8
Emerging trends 
in biotechnology

AWARE

VÝZKUMNÝ ÚSTAV 
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, 
V.V.I.*

14
Sustainable production 
and management of 
biological resources 

18,8
Optimised animal 
health production 
and welfare 

NOVOSIDES
Mikrobiologický ústav 
AV ČR, v.v.i.

6
LS,BIOT,BIOCH for 
sustainable non-food 
products and processes

17,6
Industrial 
biotechnology



Nejaktivnější čeští účastníci v KBBE(2007 –
02/2013)

6source: E-CORDA, Projects 02/13

Institution teams
The Institute of Chemical Technology, Prague (ICT) 10
Czech University of Life Sciences  Prague 7
Institute of Microbiology ASCR 4
Ministry of Agriculture 4
Veterinary Research Institute in Brno (VRI) 3
IFER - Institute of Forest Ecosystem Research, Ltd., 2
Agritec Plant Research s.r.o. 2
GENERI BIOTECH, s.r.o 2
Institute of Physiology ASCR 2
LentiKat´s, a.s. 2
Institute of Agricultural Economics and Information (IAEI) 2
Institute of Botany of the ASCR 2
The Crop Research Institute 2
Wirelessinfo 2
Institute of Animal Science (IAS) 2

AECOM CZ s.r.o. 2
Technology Centre ASCR 2
others 21

73



Horizon 2020

Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

− Leadership in enabling and industrial 
technologies

−ICT
−Nanotech., 
−Materials, Manuf. and Processing 
−Biotechnology
−Space

− Access to risk finance 
− Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
− Frontier research (ERC)
− Future and Emerging Technologies (FET)
− Skills and career development (Marie Curie)
− Research infrastructures

Shared objectives and principles 

Tackling Societal Challenges
− Health, demographic change and 

wellbeing
− Food security, sustainable agriculture and

the bio-based economy
− Secure, clean and efficient energy
− Smart, green and integrated transport
− Climate action, resource efficiency and 

raw materials
− Inclusive, innovative and secure societies

EIT
JRC
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• Specifický cíl: dostatek bezpečných a vysoce kvalitních 
potravin a bio-produktů, rozvoj systémů primární produkce 
využívajících efektivně existující zdroje, posílení souvisejících 
ekosystémových služeb. Urychlení přechodu k udržitelnému 
evropskému biohospodářství.

• 2050:     světová populace 9 mld.  
potřeba potravin vzroste o 70%

podíl zemědělství na emisích skleníkových plynů 10% (EU)
globální nárůst emisí ze zemědělství až 20% do r. 2030
Bioodpad – 138 mil. tun/rok (EU), 40% skončí na skládkách
30% produkce potravin ve vyspělých zemích skončí jako odpad
Zemědělství, lesnictví a rybářství a související bio-průmysl jsou hlavními sektory 

na kterých se rozvíjí evropské bio-hospodářství (20 mil. pracovních míst)

Problematika „společenských výzev“ je komplexní, zasahuje řadu 
sektorů a vyžaduje mnohostranné přístupy.

H2020 – Společenské výzvy:
Bezpečnost potravin, udržitelné zem ědělství a 
bio-ekonomika
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• Udržitelné potravinové zabezpečení
– Udržitelné produkční systémy potravin (zemědělská a rybářská 

produkce)
– Bezpečné potraviny a zdravá výživa, udržitelná spotřeba
– Globální faktory potravinového zabezpečení

• Potenciál oceánů
– Využití diverzity mořských zdrojů
– Nové mořské technologie (včetně odstranění znečištění)
– Technologie a systémy pro mořské observatoře

• Bioekonomika
– Udržitelné zemědělství a lesnictví
– Bio-průmysl (olejniny jako zdroj bio-produktů, nové bio-

chemikálie a další bio-produkty)
– Recyklace a využití bio-odpadů

Očekávané oblasti podpory v prvních 
výzvách programu:



Horizont 2020 – Společenské výzvy:
Bezpečné, čisté a účinné zdroje energie

1. Snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy prostřednictvím 
inteligentního a udržitelného využívání (např. vytápění       
a chlazení – různé technologie včetně biomasy)

2. Levné dodávky nízkouhlíkové elektřiny
3. Alternativní paliva a mobilní zdroje energie (udržitelná 

výroba pokročilých paliv 2. generace, vysoce účinná 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny z biomasy, 
nová alternativní paliva z fotosyntetizujících 
mikroorganismů)

4. Jednotná inteligentní evropská elektrická rozvodná síť
5. Nové znalosti a technologie (včetně biověd)
6. Účinné rozhodování a zapojení veřejnosti
7. Přijetí energetických inovací na trhu
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Horizon 2020

Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

− Leadership in enabling and industrial 
technologies

−ICT
−Nanotech., 
−Materials, Manuf. and Processing 
−Biotechnology
−Space

− Access to risk finance 
− Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
− Frontier research (ERC)
− Future and Emerging Technologies (FET)
− Skills and career development (Marie Curie)
− Research infrastructures

Shared objectives and principles 

Tackling Societal Challenges
− Health, demographic change and 

wellbeing
− Food security, sustainable agriculture and

the bio-based economy
− Secure, clean and efficient energy
− Smart, green and integrated transport
− Climate action, resource efficiency and 

raw materials
− Inclusive, innovative and secure societies

EIT
JRC
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• Okruhy aktivit I:

– Podpora špičkových biotechnologií jako hybné síly budoucích 
inovací, nově vznikající a rozvíjející se oblasti jako syntetická 
biologie, bioinformatika, systémová biologie, nové aplikace 
(biosenzory, biočipy…)

– Usnadnění přenosu výsledků výzkumu pro zavedení nových 
aplikací

H2020 – Creating Industrial Leadereship 
and Competite Frameworks:
téma Biotechnologie
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• Okruhy aktivit II:
– Rozvoj průmyslových procesů založených na biotechnologii –

(chemický průmysl, zdravotnictví, energetický průmysl, 
průmysl papíru a celulózy, textilní průmysl, potravinářský 
průmysl, škrobárenství…), 

– Nové produkty a procesy splňující potřeby průmyslu a 
společnosti, ekologičtější biotechnologické alternativy tradičních 
technologií, detekce, monitoring, prevence a likvidace 
environmentálního znečištění

– Výzkum enzymů, metabolických drah, bioprocesů, pokročilé 
fermentace, dynamika mikrobiálních společenstev

– Posouzení technicko-ekonomické proveditelnosti vyvíjených 
produktů a procesů

H2020 – Creating Industrial Leadereship 
and Competite Frameworks:
téma Biotechnologie
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• Okruhy aktivit III:

– Inovační a konkurenceschopné platformové technologie –
(genomika, meta-genomika, proteomika, molekulární nástroje) 
pro posílení vedoucí role a dosažení konkurenční výhody v řadě 
ekonomických odvětví

– Vývoj biologických zdrojů s optimalizovanými vlastnostmi
– Výzkum a využití pozemní i mořské biodiverzity pro nové 

aplikace, 
– medicínské uplatnění biotechnologií

H2020 – Creating Industrial Leadereship 
and Competite Frameworks:
téma Biotechnologie



Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and SMEs (COSME) 2014-
2020

Zajímavé programové oblasti:

● Promotion and support of the European strategy for key

enabling technologies (KETS)

● ERASMUS for young enterpreneurs

Bližší informace o programu COSME:
http://ec.europa.eu/cip/cosme



EUREKA – evropská spolupráce v oblasti 
aplikovaného a průmyslového výzkumu a 
vývoje

Podporuje mezinárodní spolupráci mezi průmyslovými
podniky, výzkumnými ústavy a VŠ

Podporována je mj. i oblast biotechnologie a medicínské
technologie

Výstupem musí být nové výrobky (nebo služby)
schopné komerčního využití

Další informace:
www.eurekanetwork.org/projects/success-stories,

www.eurostars-eureka.eu



Program GESHER – MOST

• Podpora česko-izraelských projektů v aplikovaném výzkumu 
a experimentálním 

• Prioritní oblastí je mj.:
„Udržitelné a čisté technologie“

„Bio-Agro – zemědělství a potravinářské technologie“

„Biotechnologie a lékařská technika“

• Program určen jen pro podniky, případně ve spolupráci s 
výzkumnými organizacemi 

Další informace: www.czechinvest.org/1program-geshermost
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• Evropská strategie pro bioekonomiku
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innova
ting_sustainable_growth_en.pdf

• Strategické výzkumné agendy Evropských technologických 
platforem

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/innovation/etps/ind
ex_en.htm

• Evropské inovační partnerství – Agriculture
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm

Strategické dokumenty, iniciativy
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Kontakty na pracovníky Technologického centra

Národní kontakt pro tématickou prioritu 7. RP Zemědělství, potraviny,

Biotechnologie:

Ing. Naďa Koníčková

konickova@tc.cz

tel.: 234 006 109


