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1 Identifikační údaje
1.1

Název projektu

Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí

1.2

Anotace projektu

Cílem projektu je zajištění podpůrných služeb pro zapojení českých akademických a vědeckovýzkumných pracovišť do mezinárodních aktivit v Evropském výzkumném prostoru v oblasti
bezpečnosti a rizik nanomateriálů v životním prostředí. Implementací projektu bude vybudována
Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí, která zajistí
finanční i administrativní podporu vědecko-výzkumných pracovníků při přípravě mezinárodních
projektů v programech vědy a výzkumu.
Konkrétně bude tato organizace poskytovat:
-

Díky dlouholeté zkušenosti plánovaných pracovníků a jejich úspěších při podávání projektů
kolaborativního výzkumu a excelentního výzkumu (TAČR-CK, EC-FP7, EC-H2020-ERC,
GAČR-CE, MPO, OPPIK, atp.) mohou pracovníci poskytnout bezplatný informační servis
o výzvách a zdrojích financování v rámci mezinárodních výzev.

-

Díky nadstandardní úspěšnosti v přechozích obdobích (zahrnutá pracoviště mají historicky
více jak 50% úspěšnost při podávání grantových žádostí) mohou poskytovat nejen
administrativní servis při přípravě a realizaci konkrétních mezinárodních projektů ale i základní
vědecko-manažerské hodnocení připravovaných projektů.

-

Obě zapojená pracoviště dnes spolupracují s více než 250 zahraničními subjekty jednak
z prostředí VaV institucí, jednak také privátního sektoru. Navíc jsou pracoviště zapojena do
řady oborových organizací (Graphene Flagship, atp.) Díky tomuto faktu mohou pomoci se
zprostředkováním kontaktů na mezinárodní organizace v oblasti materiálového výzkumu.

-

Díky udělení projektu mohou obě partnerská pracoviště podpořit finančními prostředky
zejména mladé výzkumné pracovníky za účelem napojení tuzemských pracovišť na nová
zahraniční pracoviště nebo prohloubení stávající spolupráce. Vyvrcholením takových
služebních cest bude projektový záměr do konkrétní připravované výzvy.

-

Finanční prostředky na návštěvy zahraničních vědců v České republice za účelem přípravy
mezinárodních projektových žádostí.

-

Přípravu prezentací, sborníků, letáků, posterů, odborných článků a dalších nástrojů pro
publicitu vědecko-výzkumných aktivit na mezinárodních veletrzích a konferencích.
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2 Představení projektu
2.1

Představení řešení projektu

Strategickým cílem projektu je významné zvýšení účasti a konkurenceschopnosti Technické univerzity
v Liberci (TUL), Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) a dalších spolupracujících výzkumných
pracovišť a průmyslových podniků ČR v mezinárodních programech výzkumu a vývoje zaměřených na
problematiku výzkumu bezpečnosti a rizik nanomateriálů v životním prostředí.
Abychom významně přispěli ke zvýšení účasti TUL, UPOL a dalších výzkumných organizací ČR
v mezinárodních programech výzkumu a vývoje zaměřených na problematiku výzkumu bezpečnosti
a rizik dalších nanomateriálů v životním prostředí, plánujeme v rámci tohoto projektu vytvořit Oborovou
kontaktní organizaci zaměřenou na bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí. Kontaktní
organizace bude konkrétně určena pro zástupce univerzit, průmyslových podniků a dalších
výzkumných

organizací

napříč

nejrůznějšími

průmyslovými

odvětvími,

které

se

zabývají

nanomateriály, a bude aktivně podporovat jejich mezinárodní spolupráci v Evropském výzkumném
prostoru. Dále bude informovat o možnostech a náležitostech transferu zkušeností v dané
problematice a bude také poskytovat finanční podporu i profesionální administrativní servis při
přípravě mezinárodních projektů v programech vědy a výzkumu.
Cíle projektu budou plněny prostřednictvím realizace následujících čtyř klíčových aktivit:
Klíčová aktivita č. 1 - Založení a řízení Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika
nanomateriálů v životním prostředí
Popis KA 1:
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci v úzké
spolupráci s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého
v Olomouci představují dnes dvě excelentní VaV pracoviště jak na poli základního, tak aplikovaného
výzkumu. Obě pracoviště ročně realizují mnoho transferů technologií a jsou účastny několika projektů
kolaborativního výzkumu i excelentního výzkumu (TAČR-CK, GAČR-CE, FP7-SME, FP7-NMP,
H2020-ERC, atp.). Současně tato pracoviště představují místa pro možnost poskytování relevantních
informací a služeb spojených s výzkumem bezpečnosti a rizik nanomateriálů v České republice pro
zástupce z univerzit, průmyslové sféry či dalších výzkumných pracovišť doma i v zahraničí. Plánovaná
Oborová kontaktní organizace naváže na dosavadní výzkum a zkušenosti s řešením mezinárodních
projektů a přiláká mnoho zájemců o další spolupráci ve výzkumu a vývoji v Evropském výzkumném
prostoru. Plánované kontaktní místo bude založeno jako pracoviště propagující společné zájmy celé
sítě organizací komerční a akademické sféry a dále jako pracoviště multiplikující možnosti společného
zapojení do zahraničních sítí a mezinárodních projektů a obecně vzájemné spolupráce.
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Konkrétním předmětem činnosti Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů
v životním prostředí bude prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí poskytovat informace
o právě vyhlášených mezinárodních výzvách, zajišťovat aktivní získávání a soustředění kontaktů na
odborníky v problematice bezpečnosti a rizik nanomateriálů z celého světa, bude se prostřednictvím
svých zástupců účastnit mezinárodních konferencí a veletrhů s cílem šíření povědomí pro širší
odbornou veřejnost o dané problematice a dále bude poskytovat servis v podobě administrativní
podpory při přípravě mezinárodních projektových žádostí či např. profesionálních konzultačních,
poradenských či překladatelských služeb. Současně bude kontaktní centrum proaktivně iniciovat
vytváření

konsorcií,

která

budou

svými

úspěšnými

projekty

v budoucnu

posilovat

konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním měřítku. V neposlední řadě bude získávat
a hospodařit s finančními prostředky, které bude poskytovat na mobilitu domácích odborníků do
zahraničí či na zajištění zahraničních návštěv za účelem přípravy již konkrétních mezinárodních
projektových žádostí zejména do výzev Rámcových programů či za účelem organizace seminářů,
workshopů a konferencí. Za efektivní hospodaření s těmito prostředky bude odpovědný řešitel
projektu.
Konkrétními výstupy KA1 budou:
-

Založení Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů;

-

Založení vlastních www stránek a profilu na sociálních sítích;

-

Popularizace

problematiky

bezpečnosti

a

rizik

nanomateriálů

v životním

prostředí

v mezinárodním měřítku – návštěva 3 veletrhů, realizace 16 krátkodobých zahraničních cest
členů OKO za účelem prezentace aktivit OKO a zvýšení kvality poskytovaných služeb;
-

Poskytování servisu v podobě zajištění překladatelských služeb a profesionální administrativní
podpory při přípravě mezinárodních projektů zejména do výzev rámcových programů;

-

Poskytování poradenských a konzultačních služeb při přípravě mezinárodních projektů;

-

Hospodaření s finančními prostředky pro účely financování mobilit, seminářů, workshopů
a konferencí.

Klíčová aktivita č. 2 - Mobilita související s problematikou bezpečnosti a rizik nanomateriálů
v životním prostředí
Popis KA 2:
Mobilita mladých vědeckých pracovníků a pracovníků administrativní podpory za účelem získávání
nových znalostí a zkušeností, popřípadě kontaktů v rovině plánovaných projektových spoluprací je
považováno dlouhodobě za jeden z klíčových aspektů budoucího úspěchu každého připravovaného
projektu. V minulosti obě pracoviště řešila řadu projektů na podporu mobility pracovníků (ESF OP VK WASOT, ESF OP VK - RCPTM-NET, atp.). Za účelem rozvoje spolupráce a zapojení českých vědců
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do mezinárodních sítí výzkumu rizik a bezpečnosti nanomateriálů bude Oborová kontaktní organizace
pro bezpečnost a rizika nanomateriálů zajišťovat a finančně podporovat zahraniční mobilitu
výzkumníků z Čech do zahraničí a dále také návštěvy zahraničních odborníků na TUL a UPOL.
Celkově plánujeme v rámci tohoto projektu uskutečnit v průběhu celé doby řešení 40 zhruba
třídenních zahraničních pracovních cest a 40 cca pětidenních návštěv zahraničních odborníků. Kromě
samotných zahraničních cest a návštěv bude výstupem této aktivity tvorba prezentací nových témat
a výsledků z problematiky rizik a bezpečnosti nanomateriálů v životním prostředí, které budou využity
při pravidelných seminářích realizovaných v rámci třetí klíčové aktivity. Díky pracovním cestám
vzniknou i nové náměty na projekty podané do mezinárodních výzev, které budou připraveny v rámci
čtvrté klíčové aktivity. V rámci druhé klíčové aktivity počítáme také s tuzemskými pracovními cestami
do průmyslových podniků, které se zabývají aplikacemi nanomateriálů v praxi, či na různá školení
a semináře týkající se mezinárodních výzev ve výzkumu bezpečnosti nanomateriálů.
Jako cílová pracoviště zahraničních cest českých odborníků budou v prvních měsících řešení využita
ta, se kterými TUL a UPOL již navázali odbornou spolupráci. Bude se jednat např. o následující
organizace:
-

Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GMBH – UFZ;

-

Frauenhofer Institut, Würzburg;

-

Norit, Norsko;

-

Karlsruher Institut fuer Technologie;

-

Fundacio CTM Center Tecnologic;

-

Universitaet WIEN;

-

The University of MANCHESTER;

-

Fundacion Tecnalia Research & Innovation;

-

Helmholtz-Zentrum Muenchen Deutches;

-

Forschungszentrum fuer Gesundheit und Umwelt GMBH;

-

Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research – BIOFORSK;

-

Universitetet for Miljo OG Biovitenskap;

-

Centre National de la Recherche Scientifique;

-

Polotecnico di TORINO;

-

GEOPLANO Consultores sa Danmarks Tekniske Universitet;

-

Stichting Deltares;

-

R3 Environmental Technology Limited;

-

Land Quality Management Ltd.;

-

Contaminated Land: Applications In Real Environments;

-

Golder Associates GmbH;

-

Bureau de Recherches Geologiques et Minieres;
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-

Industrieanlagen Betriebsgesellschaft MBH;

-

UVR-FIA Verfahrensentwicklung - Umweltschutztechnik - Recycling GmbH;

-

a další.

Výstupy KA 2 budou následující:
-

40 krátkodobých zahraničních pracovních cest VaV pracovníků;

-

40 krátkodobých návštěv zahraničních odborníků v ČR;

-

80 prezentací k problematice bezpečnosti a rizik nanomateriálů;

-

40 tuzemských cest.

Klíčová aktivita č. 3 - Organizace workshopů, seminářů a konferencí
Popis KA 3:
Z důvodu výše uvedené skutečnosti, že bezpečnost nanotechnologií a výzkum jejich rizik zaostává za
jejich vlastním rozvojem, je nutné činnost Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika
nanomateriálů zaměřit také na některé formy vzdělávání a intenzivní předávání poznatků z této
problematiky pro širší odbornou veřejnost. V rámci Kontaktní organizace budou proto v prostorách CxI
TUL a RCPTM UPOL organizovány pravidelné semináře na téma rizik a bezpečnosti nanomateriálů,
kde budou výsledky svého výzkumu prezentovat jednak pozvaní odborníci ze zahraničí, ale i čeští
odborníci, kteří přivezou nové poznatky ze zahraničních stáží. Semináře budou určeny pro
výzkumníky z TUL a UPOL, jejich studenty, ale i pro zájemce z průmyslových firem a dalších
výzkumných organizací z celé České republiky, kterým budou zasílány pozvánky k účasti. V průběhu
celé doby řešení projektu počítáme s realizací 80 seminářů. Vedle seminářů bude Kontaktní
organizace organizovat i několikadenní workshopy za účelem přípravy konkrétních mezinárodních
projektů, kde se setkají potenciální řešitelské týmy z ČR i zahraničí včetně pracovníků administrativní
podpory, kteří poskytnou servis při přípravě projektových žádostí. Celkově počítáme s pořádáním 16
workshopů. Posledním typem akcí, které bude Oborová kontaktní organizace zajišťovat a také
částečně financovat, budou dvě mezinárodní odborné konference zaměřené na problematiku
bezpečnosti a rizik nanomateriálů, ze kterých budou vydány dva sborníky příspěvků.
Výstupy KA3:
-

Pravidelné semináře na téma rizik a bezpečnosti nanomateriálů – celkem 80 seminářů;

-

Workshopy na přípravu mezinárodních projektů – celkem 16 workshopů;

-

Organizace 2 mezinárodních konferencí + 2 sborníky.
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Klíčová aktivita č. 4 - Příprava mezinárodních projektů
Popis KA 4:
Na výstupy předchozích tří klíčových aktivit naváže plynule klíčová aktivita č. 4, jejímž úkolem bude
příprava mezinárodních projektů zejména do výzev Rámcových programů EU a bilaterálních
kolaborativních projektů podporovaných například prostřednictvím agentur NSF nebo prostřednictvím
TAČR (mezinárodní kolaborativní projekty USA-ČR, KOREA-ČR, atd.).
Žadatel TUL a řešitelský kolektiv předkládaného projektu má již několikaleté zkušenosti s podáváním
a řešením projektů Rámcových programů EU. CxI TUL se v současnosti účastní řešení 8 projektů
programu 7.RP a Horizont 2020:
1) Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications
for the Restoration of a Clean Environment (Project No: 309517);
2) Framework to respond to regulatory needs of future nanomaterials and markets (Project No:
604602);
3) Assessment and mitigation of NM-enabled product risks on human and environmental health:
Development of new strategies and creation of a web-based guidance tool for nanotech
industries (Project No: 604387);
4) Multifunctional Nanoparticles and Materials Controlled by Structure (Project No: 664512);
5) Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological
disposal (Project No: 662177);
6) Development of the safety case knowledge base about the influence of microbial processes
on geological disposal of radioactive wastes (Project No: 661880);
7) Nanomaterial Fate and Speciation in the Environment (Project No: 646002);
8) Two Dimensional Chemistry Towards New Graphene Derivatives (Project No: 683024 - 2DCHEM.
V minulosti se zástupci TUL a UPOL podíleli na realizaci dalších projektů ze 7. Rámcového programu:
„Development of Intensified Water Treatment Concepts by Integrating Nano- and membrane
Technologies“ (Project No: 226791) a „Innovative Green Technology for Smart Energy Saving on
Existing Residential Buildings with Centralized Heating/Cooling Generators“ (Project No: 315025).
V průběhu

realizace

předkládaného

projektu

počítá

řešitelský

kolektiv

s podáním

min.

8 mezinárodních projektových přihlášek na téma rizik a bezpečnosti nanomateriálů. Nová témata
a nové řešitelské týmy podávaných mezinárodních projektů vzniknou zejména díky zahraniční mobilitě
a účastí na seminářích, workshopech či konferencích, které bude zajišťovat Oborová kontaktní
organizace.

Při

přípravě

projektových

žádostí

budou

výzkumníkům

aktivně

pomáhat
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zaměstnanci Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním
prostředí se zkušenostmi s finančním řízením těchto projektů, kteří jim poskytnou profesionální
administrativní podporu.
Výstupy KA4:
- 8 mezinárodních projektových přihlášek s účastí TUL a / nebo UPOL.
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3 Rámec projektu
3.1

Účel projektu

3.1.1

Naplnění cílů programu

Cílem podprogramu INTER-INFORM programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji INTER-EXCELLENCE je „umožnit pomocí podpory účast českých výzkumných institucí na
koordinaci evropského výzkumu, zvýšit účast českých výzkumných institucí v mezinárodních
programech výzkumu a vývoje“. Dalším cílem podprogramu je „podpora mobility vědeckých
pracovníků formou poskytování informací a služeb zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům
a jejich zaměstnavatelům a možnostech jejich pobytu v České republice.
Projekt je zcela v souladu s výše uvedenými cíli podprogramu INTER-INFORM, protože plánuje
založení Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním
prostředí, která zajistí naplnění cílů výzvy prostřednictvím těchto klíčových aktivit:
1) Založení a řízení Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů
v životním

prostředí.

Oborová

kontaktní

organizace

pro

bezpečnost

a

rizika

nanomateriálů v životním prostředí bude prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí
poskytovat informace o právě vyhlášených mezinárodních výzvách v dané problematice, bude
zajišťovat aktivní získávání a soustředění kontaktů na odborníky v problematice bezpečnosti
a rizik nanomateriálů z celého světa, bude se prostřednictvím svých zástupců účastnit
mezinárodních konferencí (celkem 16 zahraničních cest) a veletrhů s cílem šíření povědomí
pro širší odbornou veřejnost o rizicích nanomateriálů a dále bude poskytovat servis v podobě
administrativní podpory při přípravě mezinárodních projektových žádostí.
2) Mobilita související s problematikou bezpečnosti a rizik nanomateriálů v životním
prostředí. Za účelem rozvoje spolupráce a intenzivnějšího zapojení českých vědců do
mezinárodních sítí výzkumu rizik a bezpečnosti nanomateriálů bude Oborová kontaktní
organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů zajišťovat a finančně podporovat zahraniční
mobilitu výzkumníků z Čech do zahraničí a dále také návštěvy zahraničních odborníků na TUL
a UPOL. Celkově plánujeme v rámci tohoto projektu uskutečnit v průběhu celé doby řešení 40
zhruba třídenních zahraničních pracovních cest VaV pracovníků a 40 cca pětidenních návštěv
zahraničních odborníků.
3) Organizace workshopů, seminářů a konferencí. Činnost Oborové kontaktní organizace pro
bezpečnost a rizika nanomateriálů bude také zaměřena na některé formy vzdělávání
a intenzivní předávání poznatků z této problematiky pro širší odbornou veřejnost. V rámci
Kontaktní organizace budou v prostorách CxI TUL a RCPTM UPOL organizovány pravidelné
semináře, workshopy a konference na téma rizik a bezpečnosti nanomateriálů, kde budou
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výsledky svého výzkumu prezentovat jednak pozvaní odborníci ze zahraničí, ale i čeští
odborníci, kteří přivezou nové poznatky ze zahraničních cest. Na tyto akce budou zváni
vědečtí pracovníci jednak z TUL a UPOL a dále také z průmyslových podniků a dalších
výzkumných organizací ČR a zahraničí z různých průmyslových odvětví, které se zabývají
výzkumem a aplikacemi nanomateriálů. Vedle informovanosti o aktuálních výsledcích
výzkumu v oblasti nanomateriálů, bude cílem těchto akcí také hledání nových témat i nových
spolupracujících subjektů pro nové projekty do mezinárodních výzev.
4) Příprava mezinárodních projektů. Vzhledem k tomu, že pravidla mezinárodních programů
VaVaI bývají velmi složitá a existují mezi nimi značné rozdíly mezi i napříč zeměmi, bude
Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů poskytovat servis při
přípravě projektových žádostí. Vedle administrativní pomoci s podáváním projektů, bude
Kontaktní organizace zajišťovat dostatečně účinné získávání a šíření informací o nově
vyhlášených výzvách na téma rizik a bezpečnosti nanomateriálů.
Pro větší zapojení českých týmů bude Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika
nanomateriálů v životním prostředí poskytovat servis a podporu vědeckým pracovníkům jak z TUL
a UPOL, tak z dalších výzkumných a průmyslových organizací v ČR i zahraničí napříč nejrůznějšími
průmyslovými odvětvími, která zkoumají a aplikují nanomateriály. Tímto dojde k rozvoji infrastruktury
přenosu informací, k intenzivnější servisní podpoře českých subjektů a v neposlední řadě
k intenzivnějšímu zapojení jak do aktivit mezinárodních výzkumných týmů, tak do dalších aktivit
mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu rizik a bezpečnosti nanomateriálů.
3.1.2

Potřebnost a aktuálnost projektu

Založení a předmět činnosti Oborové kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů
v životním prostředí reaguje na situaci v mezinárodním srovnání čerpání prostředků Rámcových
programů, kde Česká republika patří v současnosti mezi méně úspěšné členské státy Evropské unie
a kdy internacionalizace výzkumu jak na národní (makro) úrovni, tak na institucionální (mikro) úrovni je
v ČR nedostatečná.
Fakt, že jsou čeští vědci ve srovnání s EU výrazně méně zastoupeni v mezinárodních výzkumných
projektech a jejich potenciál zůstává nevyužitý, dokládají i statistiky z minulých let. Česká republika se
umístila za období 2007 až 2014 na 19. místě v pořadí států podle počtu udělených ERC grantů. Za
sledované období čeští vědci získali 17 ERC grantů v hlavních ERC soutěžích a 1 Synergy Grant.
Například Maďarsko za sledovanou dobu získalo 43 ERC grantů a Rakousko 138. Na prvním místě je
Velká Británie s celkovým počtem 1215 získaných ERC grantů. Podle aktuálních informací získala
Česká republika v roce 2015 celkem 6 ERC grantů. V letech 2007 až 2015 je to v hlavních ERC
soutěžích celkem 22 grantů s hostitelskou organizací v České republice, což představuje úspěšnost
4,7 %. (http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=778020)
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Aktuálnost a nezbytnost projektu zároveň reflektuje celosvětový nárůst použití nejrůznějších
nanomateriálů v celé řadě průmyslových oborů počínaje mikroelektronikou přes potravinářský, textilní
a automobilový průmysl, výrobu sportovních potřeb a kosmetiky, stavebnictví a konče například
aplikacemi v biomedicíně a farmakologii. Tento rychlý technologický pokrok vede k nekontrolovanému
uvádění nanotechnologií do životního prostředí, čímž může být významně ovlivněno i zdraví lidské
populace. Problémem je, že dosud platné bezpečnostní standardy vycházejí z limitních hodnot pro
látky, z nichž se nanomateriály skládají, avšak neberou v úvahu experimentálně ověřený fakt, že na
rozdíl od větších částic mohou nanočástice v lidském těle pronikat do řady orgánů a tkání a vyvolávat
tam nežádoucí toxické účinky. Skutečnost, že bezpečnost nanotechnologií zaostává za jejich vlastním
rozvojem, je dána i tím, že z hlediska chemických a fyzikálních vlastností jde o nesmírně rozmanité
materiály, jejichž možné nežádoucí účinky závisí na řadě parametrů. Proto je nalezení obecných
bezpečnostních standardů tak obtížné. V posledních letech je exponenciální růst počtu aplikací
nanotechnologií patrný i v základním a aplikovaném výzkumu ve světě i v České republice. V rámci
Evropské unie běží v současnosti řada projektů zabývajících se bezpečností a riziky nanomateriálů,
avšak zapojení českých vědeckých pracovišť v této oblasti je minimální. (Jan Topinka:
http://casopis.vesmir.cz/clanek/je-nutne-studovat-mozna-rizika-nanomaterialu-pro-lidskezdravi)
Oba projektoví partneři TUL a UPOL patří již několik let k předním českým pracovištím v oblasti
výzkumu nanomateriálů. Toto tvrzení lze doložit úspěšným řešením projektů v rámci národních ale
i mezinárodních výzev MPO TIP, TAČR ALFA, TAČR EPSILON, TAČR Centra kompetence, 6. RP
a 7. RP i Horizont 2020. Problematika výzkumu bezpečnosti a rizik nanomateriálů je na obou těchto
pracovištích v současnosti zastoupena v rámci řešení mezinárodních projektů financovaných
z rámcových programů FutureNanoNeeds, GUIDENANO, a NanoFASE:
1)

Zapojení do projektu 7. FP EU „Framework to respond to regulatory needs of future

nanomaterials and markets“ s akronymem FutureNanoNeeds. Jedná se o velký integrální společný
projekt v 7. Rámcovém programu s tématem: Development of a systematic framework for naming and
assessing safety of the next generations of nanomaterials being developed for industrial applications
NMP.2013.1.3-3 (Project No: 604602). Na projektu pracuje 22 institucí a firem z celé Evropy. Řešení
2013-2017.
2)

Zapojení do projektu 7. FP EU „Assessment and mitigation of NM-enabled product risks

on human and environmental health: Development of new strategies and creation of a webbased guidance tool for nanotech industries“ s akronymem GUIDEnano. Jedná se o velký
integrální společný projekt v 7. Rámcovém programu s tématem: Safety in nanoscale production and
products NMP.2013.1.3-1 (Project No: 604387). Na projektu pracuje 30 institucí a firem z celé Evropy.
Řešení 2014–2017.
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3)

Projekt v rámci programu HORIZONT 2020 EU „Nanomaterial Fate and Speciation in the

Environment“ s akronymem NanoFASE. Jedná se o velký integrální společný projekt v programu
H2020 s tématem: Assessment of environmental fate of nanomaterials NMP-28-2014 (Project No:
646002). Na projektu se podílí 33 institucí a firem z celé Evropy. Řešení 2015 – 2019.
Pracoviště TUL a UPOL jsou dlouhodobě aktivní, a to nejen v rámci těchto projektů, ale i ve svých
VaV činnostech v oblasti výzkumu toxicity materiálů. Díky zapojení pracovišť do projektů tzv.
Výzkumných infrastruktur mají rovněž přístup k nejnovějším poznatkům a aktivitám v rámci
celoevropského a celosvětového měřítka. Obě pracoviště navíc spolupracují a jsou zapojeny do
několika oborových uskupení, a tak jako jediná pracoviště v ČR dlouhodobě působí na poli toxicity
a bezpečnosti používání NMp. Masivní nárůst používání nanotechnologií a nanomateriálů je navíc
předpokládán v horizontu následujících pěti let, a tak období řešení projektu plně koresponduje
s potřebami

tohoto

sektoru

o

šíření

informací

o

bezpečnosti

používání

nanomateriálů

a nanotechnologií. Samotný vliv na životní prostředí jako takové, ale také na člověka je předním
zájmem mnoha evropských iniciativ a EC podporuje aktivity spojené s tímto výzkumem (jedny
z největších projektů v historii EC jsou zaměřeny právě na nanotechnologie a nanomateriály –
Graphene Flagship, NanoReg, atp.)
Potřebnost projektu a jeho aktivit vyplývá také ze skutečnosti, že univerzity a další výzkumné
organizace ČR nedisponují větším objemem finančních prostředků, které by byly určeny na přípravu
nových mezinárodních projektů a na mobilitu výzkumných pracovníků. Obecně řečeno, výzkumné
organizace (tedy i univerzity) jsou zhruba z 90 % financovány účelovými prostředky a zbylý podíl je
financován z hospodářské činnosti. Zisky z hospodářské činnosti slouží u těchto organizací převážně
k dofinancování projektů VaVaI jako tzv. neveřejné prostředky. Účelové prostředky (granty) jsou již ze
své povahy určeny buď na financování konkrétního vědeckého úkolu, nebo na financování vzdělávací
činnosti. Možným zdrojem pro úhradu přípravy nových mezinárodních projektů a mobility vědeckých
pracovníků je tzv. institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace. Ta je však z podstatné části
využívána na odměňování vědeckých pracovníků za jejich výsledky VaV, které jsou uplatnitelné v RIV.
Na financování přípravy nových mezinárodních projektů a na mobilitu s tím spojenou tak zbývá malý
podíl finančních prostředků, které je nutné získat z jiných zdrojů.
Dalším problémem, na který projekt reaguje, je vysoká administrativní náročnost přípravy projektových
žádostí do mezinárodních výzev. Vzhledem k tomu, že pravidla mezinárodních programů VaVaI bývají
velmi složitá a existují mezi nimi značné rozdíly, je nezbytné zajistit pro vědecké pracovníky nejprve
rozšiřování povědomí o jejich obsahu, podmínkách poskytnutí podpor a následně administrativní
asistenci a koordinaci při přípravě projektové žádosti. V případě úspěšného podání mezinárodních
projektů je pak nezbytné poskytnout administrativní podporu při přípravě periodických a finančních
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zpráv. Proto plánujeme do řešitelského týmu zapojit zkušené pracovníky, kteří již mají několikaleté
zkušenosti s podáváním projektových žádostí do mezinárodních výzev a také s jejich realizací.
V této situaci je proto nutné poskytnout vědeckým pracovníkům v ČR, kteří zkoumají a dále aplikují
nanomateriály, cílenou podporu v oblasti mezinárodní spolupráce, aby tato jejich, pro rozvoj
organizací nezbytná, činnost byla více rozvíjena. Nové mezinárodní projekty mohou totiž do budoucna
významně přispět k finanční udržitelnosti organizací ČR a také ke konkurenceschopnosti celé České
republiky.
3.1.3

Možnosti uplatnění výsledků

Jak je uvedeno výše, výsledky a služby, které bude Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost
a rizika nanomateriálů v životním prostředí poskytovat, významnou měrou přispějí k zajištění finanční
udržitelnosti organizací ČR a také ke konkurenceschopnosti celé České republiky. Další možnosti
uplatnění lze shrnout do následujících bodů:
-

Díky novým poznatkům od zkušených zahraničních výzkumných pracovišť a výzkumníků,
které čeští vědci nabydou prostřednictvím zahraniční mobility, realizovaných seminářů,
workshopů a konferencí, získají přehled o nejnovějších výsledcích z oblasti výzkumu rizik
a bezpečnosti nanomateriálů, které budou moci využít při přípravě nových projektových
žádostí do mezinárodních výzev.

-

Díky zahraniční mobilitě, seminářům a konferencím dojde k navázání nových partnerství se
špičkovými subjekty ze zahraničí, které budou využity při přípravě nových mezinárodních
projektů.

-

Na semináře, workshopy a konference budou zváni výzkumníci z průmyslových firem, čímž
bude docházet k transferu poznatků z akademické do aplikační sféry.

-

Zapojením českých pracovišť do mezinárodních sítí organizací zabývajících se výzkumem
nanomateriálů dojde rovněž k nárůstu prestiže těchto subjektů a vzroste zájem ze strany
zahraničních organizací o spolupráci s českými subjekty v této oblasti VaVaI.

-

Projekt a jeho výsledky budou mít významný pozitivní dopad na životní prostředí a na kvalitu
lidského zdraví.

-

Dojde k nárůstu kvality a konkurenceschopnosti českých výzkumných týmů při přípravě
mezinárodních projektových žádostí.

-

V konečném důsledku dojde ke zvýšení objemu podávaných projektů do mezinárodních
výzev, čímž budou získány nové finanční prostředky pro financování výzkumu.
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3.1.4

Relevantní okruh uživatelů (trh) pro uplatnění výsledků

Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí bude servis
a administrativní podporu poskytovat vědeckým pracovníkům z TUL, UPOL a z dalších vědeckých
pracovišť a průmyslových podniků, které se zabývají výzkumem či aplikacemi nanomateriálů, a to
napříč všemi průmyslovými odvětvími.
V oblasti sanačních technologií plánujeme oslovit např. tyto subjekty:
-

VŠCHT, AQUATEST a.s., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., AECOM CZ s.r.o., DEKONTA,
a.s., GEOtest, a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., LAC s.r.o., AGROINTEG s.r.o. a další.

Dalšími oslovenými výzkumníky budou zaměstnanci např. těchto firem a výzkumných organizací
působících v následujících odvětvích:
Mikroelektronika:
-

Mikroelektronika spol. s r.o., Argotech a.s.

Potravinářský průmysl:
-

AGRA GROUP a.s., Agrofert Holding a.s., Amerex PRAHA, spol. s r.o., AMR Amaranth a.s.,
BC S Engineering a.s., Lesaffre Česko, a.s., Mlékárna Kunín a.s.

Textilní průmysl:
-

Elmarco s.r.o., Fakulta textilní TUL, VEBA, textilní závody a.s., VÚB a.s., WICO B.G.M., a.s.,
INOTEX spol. s r.o., GUMOTEX, akciová společnost, GRUND a.s., BONEKA, spol. s r.o.

Automobilový průmysl:
-

Škoda Auto a.s., Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o.

Kosmetika:
-

NEOTEC, spol. s r.o.

Stavebnictví:
-

ČVUT, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i

Biomedicína:
-

Avita, Annabis

Farmakologie:
-

Amgen s.r.o., ArtiCell, s.r.o., AstraZeneca Czech Republic s.r.o., ATYPO spol. s r.o., BAXTER
CZECH spol. s r.o., Bayer s.r.o., BARD, s.r.o., BioPatterns s.r.o., Bioveta, a.s., FAVEA, spol.
s r.o., Zentiva CZ s.r.o.

Cílová skupina je tak řešitelskému týmu dobře známa a často s ní velmi úzce spolupráce. Cílová
skupina projektu bude také v době řešení projektu průběžně rozšiřována prostřednictvím publicity
a pozvánek na semináře, workshopy a konference. Budou oslovováni potenciální zájemci
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o problematiku výzkumu nanomateriálů z celé České republiky a ze zahraničí s cílem navázat nové
kontakty pro další možnou spolupráci. Vedle průmyslových firem budeme samozřejmě oslovovat
i univerzity a v. v. i.

3.1.5

Předpokládané krátkodobé přínosy projektu
Přínosy projektu (definujte a kvantifikujte níže):
Odborné publikace

počet

2

Nová pracovní místa

počet

0,5

Konference, workshopy

počet

18

Sborníky z konferencí

počet

2

Semináře

počet

80

počet

8

počet

80

Návštěvy odborníků ze zahraničí

počet

40

Krátkodobé zahraniční cesty

počet

56

Počet institucí realizující VaV a
využívající podpůrné služby
k zapojení ČR do aktivit v ERA

počet

10

Projektové přihlášky do
mezinárodních výzev
Prezentace k problematice
bezpečnosti a rizik nanomateriálů
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4 Projektový a řešitelský tým
4.1

Představení týmu

4.1.1

Popis týmu

Žadatelem projektu je Technická univerzita v Liberci (dále jen TUL), Studentská 1402/2, Liberec I –
Staré Město, 461 17 Liberec, IČ 46747885 jako veřejná vysoká škola, která byla Radou pro výzkum,
vývoj a inovace ČR dne 28. ledna 2011 zařazena mezi výzkumné organizace v souladu s předpisy
Evropských společenství a zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika
nanomateriálů v životním prostředí bude situována do nových prostor vysokoškolského „Ústavu pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (dále jen Ústav nebo CxI), který vznikl na TUL 10. 2.
2009 rozhodnutím Akademického senátu a pod jehož hlavičkou byl řešen projekt Centrum pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0005 v programu
Regionální centra, PO 1.2). CxI je zcela jasně vyprofilovaným pracovištěm výzkumu a vývoje, které je
aktivní ve výzkumné činnosti, a programově propojuje výzkum, vývoj a vzdělávání. Vzhledem k historii
vědeckých a technických aktivit TUL má CxI dva výzkumné programy - Materiálový výzkum
a Konkurenceschopné strojírenství. Tyto programy se v současné době odrazily v tématech řešených
v rámci výzkumných projektů, projektů spolupráce s průmyslem a od roku 2014 i v projektu v rámci
Národního programu udržitelnosti I.
Aktivity předkládaného projektu budou v rámci CxI TUL řešeny zejména zaměstnanci Oddělení
grantové podpory, které spravuje a finančně řídí projekty vědy a výzkumu na národní a mezinárodní
úrovni. Dále budou do řešitelského týmu zapojeni vědecko-výzkumní pracovníci CxI TUL (aktuálně má
CxI 121 výzkumných pracovníků) a další vědecko-výzkumní pracovníci ze spolupracujících či nově
zapojených výzkumných organizací a průmyslových podniků, kterým bude v rámci projektu
poskytována podpora při přípravě, podání a správě mezinárodních výzkumných projektů a bude jim za
tímto účelem uhrazena i zahraniční služební cesta.
Projektovým partnerem TUL při řešení předkládaného projektu bude Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci (RCPTM). RCPTM je vědecko-výzkumným
pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož hlavním cílem je špičkový
výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s velkým
důrazem na zapojení Centra do mezinárodních sítí a konsorcií. Centrum jako takové je založeno na
mezinárodně etablovaném vědeckém týmu, který v minulosti řešil několik projektů na úrovni
Výzkumných záměrů a Výzkumných center. Od roku 2010 byl vědecký tým výrazně rozšířen
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a internacionalizován díky podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0058). RCPTM má dnes přibližně 100 členný vědecký tým, který je z více jak 25 %
tvořen zahraničními odborníky.
RCPTM bylo založeno v roce 2010 a propojuje historii pěti kateder Přírodovědecké fakulty s cílem
koncentrovat nejlepší výzkumný, technický a personální potenciál v oblasti nanotechnologií, chemie a
fyziky. Dnes je RCPTM samostatnou jednotkou začleněnou do struktury Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem RCPTM je excelentní výzkum a transfer vyspělých
produktů a technologií do různých oblastí každodenního života (zdravotnictví, průmysl, životní
prostředí). Vědecký tým RCPTM tvoří odborníci z celého světa. V Centru pracuje cca 120 vědců, 25%
z nich je z patnácti různých zemí; průměrný věk vědců je 33 let. Do činnosti Centra se každoročně
zapojují desítky studentů magisterských a doktorských studijních programů. Centrum ročně publikuje
více než 300 impaktovaných publikací v odborných časopisech. V roce 2015 tvořily publikace s
impaktním faktorem vyšším než 5 přibližně 40% počtu všech publikací Centra. Jak již bylo řečeno, PřF
UP je jedním z TOP 5 nejvýkonnějších vědeckých ústavů v ČR dle metodiky RVVI. RCPTM se na
tomto výkonu podílí více jak jednou třetinou (cca 33% v roce 2015). Mezinárodně uznávanou kvalitu
Centra

dokumentuje

i

řada

špičkových

vědců

na

pozici

„hostující

vědec“

(http://www.rcptm.com/visiting-scientists/). V Centru působí například nejcitovanější český vědec prof.
Hobza (nositel Národní ceny Česká hlava, člen Učené společnosti ČR, H-index 93), prof. Zbořil (jeden
z TOP3 nejcitovanějších českých vědců posledních tří let, nositel Ceny Ministra ČR, člen Učené
společnosti ČR, H-index 41) nebo prof. Otyepka (nositel ERC grantu v kategorii Consolidator, laureát
grantu Nadačního fondu Neuron, H-index 34) aj. Také mezi zahraničními zaměstnanci Centra působila
nebo působí řada mimořádných osobností světové vědy; např. průkopník sonochemie prof. Gedanken
(Bar-Illan University, Izrael, nositel prestižního ocenění izraelského prezidenta, H-index 78), světově
uznávaný environmentální chemik prof. Varma (US EPA, nositel ceny Silver Medal for Superior
Service - EPA NATIONAL HONOR AWARDS nebo ORD Sustainability Award, US Environmental
Protection Agency, H-index 74) nebo jeden z pionýrů oblasti kvantových teček prof. Rogach (8.
nejlepší autor dle Thomson Reuters Web of Science v oblasti nanokrystalů, 51. místo v oblasti
Materiálových věd, H-index 76). RCPTM je dlouhodobě mimořádně úspěšné v získávání národních i
mezinárodních grantů, včetně projektů ERC a FP7 (či H2020), které do rozpočtu Centra přinesly více
než 27 milionů EUR (2010-15). Centrum přispívá do velkých prestižních vědeckých kolaborací v oboru
částicové fyziky (např. CERN-Atlas nebo Observatoř Pierra Augera). Centrum se taktéž aktivně
zapojuje do vzdělávacích aktivit univerzity na všech úrovních studia. Jeho zaměstnanci jsou garanty
několika magisterských i doktorských studijních programů a vědci z výzkumného týmu RCPTM patří k
častým školitelům kvalifikačních prací. Studenti jsou již na bakalářské úrovni zapojováni do
výzkumných týmů Centra a nejlepší absolventi se pak stávají zaměstnanci Centra na pozici „junior
researcher“. V neposlední řadě Centrum realizuje pravidelný transfer výsledků do technologické
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praxe. Centrum v letech 2011-2015 spolupracovalo nebo spolupracuje s více než 170 průmyslovými
partnery včetně velkých společností typu Procter&Gamble (USA), Waters (Německo) nebo
Nanocomposix (USA).
Aktivity překládaného projektu budou v rámci RCPTM UPOL řešeny zejména zaměstnanci Oddělení
grantové podpory. Projektu bude účasten také generální ředitel spolu s vedoucím výzkumného
programu Environmentální nanotechnologie. Dále budou do řešitelského týmu zapojeni vědeckovýzkumní pracovníci RCPTM UPOL a další vědecko-výzkumní pracovníci ze spolupracujících či nově
zapojených výzkumných organizací a průmyslových podniků, kterým bude v rámci projektu
poskytována podpora při přípravě, podání a správě mezinárodních výzkumných projektů a bude jim za
tímto účelem uhrazena i zahraniční služební cesta.
4.1.2

Prokázání schopnosti řešit danou problematiku

Obě instituce TUL i UPOL jsou již dlouholetými partnery v oblasti výzkumu pokročilých nanomateriálů
a jejich aplikací v mnoha odvětvích, mezi kterými dominuje zejména aplikace v ekologicky šetrných
postupech čištění vod a půd (např. projekty FR-TI3/622 – Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér
na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace, KAN108040651 – Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi
nulmocného nanoželeza pro sanace kontaminovaných podzemních vod atp.). Ve společných snahách
o vědeckou spolupráci se TUL a UPOL prosadili jako (spolu)řešitelé Centra kompetence TAČR
TE01010218 „Environmental friendly nanotechnologies and biotechnologies in water and soil
treatment“, čímž byla založena první rozsáhlá společná platforma ve VaV v oblasti ekologicky
šetrného čištění vod a půd. V roce 2016 obě instituce uspěly společně s některými dalšími
výzkumnými organizacemi ve výzvě programu Výzkumné infrastruktury a pod vedením Ústavu
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. založily výzkumnou infrastrukturu s názvem
NanoEnviCZ, která je zaměřena na studium nanomateriálů pro ochranu životního prostředí a také na
poskytování výzkumných služeb široké odborné veřejnosti v této oblasti.
Tvrzení, že TUL a UPOL patří již několik let k předním českým pracovištím v oblasti výzkumu
nanomateriálů, lze také doložit úspěšným řešením projektů v rámci národních výzev MPO TIP, TAČR
ALFA či TAČR EPSILON. Problematika výzkumu bezpečnosti a rizik nanomateriálů je na obou těchto
pracovištích v současnosti zastoupena také v rámci řešení mezinárodních projektů financovaných
z Rámcových programů FutureNanoNeeds, GUIDENANO, a NanoFASE:
1) Zapojení do projektu 7. FP EU „Framework to respond to regulatory needs of future
nanomaterials and markets“ s akronymem FutureNanoNeeds. Jedná se o velký integrální
společný projekt v 7. Rámcovém programu s tématem: Development of a systematic
framework for naming and assessing safety of the next generations of nanomaterials being
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developed for industrial applications NMP.2013.1.3-3 (Project No: 604602). Na projektu
pracuje 22 institucí a firem z celé Evropy. Řešení 2013-2017.
2) Zapojení do projektu 7. FP EU „Assessment and mitigation of NM-enabled product risks on
human and environmental health: Development of new strategies and creation of a web-based
guidance tool for nanotech industries“ s akronymem GUIDEnano. Jedná se o velký integrální
společný projekt v 7. Rámcovém programu s tématem: Safety in nanoscale production and
products NMP.2013.1.3-1 (Project No: 604387). Na projektu pracuje 30 institucí a firem z celé
Evropy. Řešení 2014–2017.
3) Projekt v rámci programu HORIZONT 2020 EU „Nanomaterial Fate and Speciation in the
Environment“ s akronymem NanoFASE. Jedná se o velký integrální společný projekt
v programu H2020 s tématem: Assessment of environmental fate of nanomaterials NMP-282014 (Project No: 646002). Na projektu se podílí 33 institucí a firem z celé Evropy. Řešení
2015 – 2019.
V neposlední řadě je nutné zmínit, že TUL je v letech 2015 – 2016 spoluřešitelem prestižního projektu
H2020 – Výzva Teaming – „Multifunctional Nanoparticles and Materials Controlled by Structure“
(Project No: 664512) “ s akronymem NANOMATCON. TUL je jedním ze tří výzkumných pracovišť
v ČR, které v žádosti o prestižní projekt v programu Teaming uspělo u Evropské komise. Partnery
projektu jsou významná německá průmyslově výzkumná společnost Fraunhofer-Institut a Českoněmecká obchodní a průmyslová komora. Výsledkem projektu bude excelentní univerzitní výzkumné
pracoviště orientované na automatizované vytváření vysoce jemných 3D struktur s funkčními
nanočásticemi. Výzkum tohoto pracoviště se zaměří na zcela nové výzkumné směry především
z oblasti aplikací funkčních nanostruktur, kdy robotizovaná příprava speciálních roztoků, řada
navazujících analytických technik a zejména zařízení pro laserovou 3D litografii dokáží vytvářet hmotu
funkcionalizovanou současně svojí geometrickou a chemickou strukturou. Dále je také RCPTM UPOL
v současnosti nositelem projektu Horizont 2020 - Evropská výzkumná rada (ERC) s názvem
„Dvoudimenzionální chemie směrem ke grafenovým derivátům“.
Výše uvedené projekty dokládají schopnost obou institucí řešit problematiku výzkumu rizik
a bezpečnosti nanomateriálů a dále dokládají bohaté zkušenosti a schopnost zapojit se
do mezinárodních konsorcií a řešitelských týmů mezinárodních projektů. Vedle projektů základního
a aplikovaného výzkumu řešily obě instituce projekty, jež měly za cíl vytvořit partnerskou síť
s celorepublikovým dopadem spojující kapacity akademických institucí a průmyslových subjektů za
účelem předávání nejnovějších poznatků ve VaV. Jako příklad lze doložit projekt ESF OPVK
s názvem „Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se
zaměřením

na

vzájemné

propojení

akademické

půdy

a

soukromého

sektoru“
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(CZ.1.07/2.4.00/31.0189). Pracovníci CxI TUL a RCPTM TUL mají dále rozsáhlé zkušenosti
s koordinací a řešením

projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, např. „ATMNet“

(CZ.1.07/2.4.00/17.0084), „RCPTMTeam“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0017), či s projekty zaměřenými na
budování výzkumných týmů, např. „Rozvoj týmů VaV na TUL“ (CZ.1.07/2.3.00/30.0024) a dále
projekty CZ.1.07/2.3.00/20.0056 a CZ.1.07/2.3.00/20.0058.
Díky těmto bohatým zkušenostem nabízejí obě univerzity ideální podmínky pro poskytování
relevantních informací spojených s výzkumem bezpečnosti a rizik nanomateriálů v České republice
pro zástupce z univerzit, průmyslové sféry či dalších výzkumných pracovišť doma i v zahraničí.
Plánovaná Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
tak naváže na dosavadní výzkum a zkušenosti s řešením mezinárodních projektů a přiláká mnoho
zájemců o další spolupráci ve výzkumu a vývoji v Evropském výzkumném prostoru. Plánovaná
Oborová kontaktní organizace bude založena jako pracoviště propagující společné zájmy celé sítě
organizací komerční a akademické sféry a dále jako pracoviště multiplikující možnosti společného
zapojení do zahraničních sítí a mezinárodních projektů a obecně vzájemné spolupráce.
Vedle rozsáhlých zkušeností s výzkumem dané problematiky může projektový tým nabídnout také
bohaté profesionální a praktické zkušenosti v oblasti administrativní a legislativní přípravy
projektových žádostí do národních i mezinárodních výzev. Profesionální servis a podporu v oblasti
administrativy a organizaci seminářů, workshopů a zahraničních cest zajistí zejména členové
řešitelského týmu TUL, kteří pocházejí z Oddělení grantové podpory CxI TUL – Ing. Markéta Dubová,
Ph.D., Ing. Kristýna Holubová, Ing. Alena Šilhavá a Ing. Olha Starostina, které mají více než 10 let
praktických zkušeností s finančním řízením projektů (více viz přiložená CV). Oddělení grantové
podpory (OGP) každoročně asistuje při přípravě více než 80 projektových žádostí do výzev
nejrůznějších národních i zahraničních poskytovatelů, v rámci kterých připravují rozpočty a jejich
detailní popis a zdůvodnění, formální projektové přílohy a ekonomické analýzy – např. CBA analýzy,
SWOT analýzy, studie proveditelnosti, analýzy trhu atp. Pracovníci OGP dále připravují a formulují
texty, které nemají vědecký charakter, zajišťují překlady textů, včasné a správné vyplnění všech
náležitostí projektových žádostí do webových aplikací a finální odevzdání projektu. Ve fázi hodnocení
projektů, pracovníci OGP komunikují s poskytovateli a doplňují a odstraňují formální nedostatky.
V případě úspěšného podání pracovníci OGP projekty administrativně spravují a finančně řídí, což
prakticky znamená likvidaci a kontrolu účetních dokladů, kontrolu čerpání finančních prostředků,
komunikaci s poskytovatelem a auditory a přípravu průběžných a monitorovacích zpráv. Každoročně
OGP spravuje zhruba 70 vědecko-výzkumných a vzdělávacích projektů. Vedle finančního řízení
projektů pomáhají pracovníci OGP s organizací nejrůznějších seminářů, workshopů a konferencí a
také s tvorbou a aplikací strategických metodik v řízení VaV na TUL, např. metodika fullcost.
V průběhu své praxe OGP dosud nezaznamenalo zamítnutí projektové žádosti z formálních důvodů.
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Také finanční audity projektů dosud konstatovaly správnost při finančním vyúčtování řešených
projektů v rámci TUL.
Odbornou garanci projektu v oblasti výzkumu nanomateriálů zajistí prof. Radek Zbořil, Ph.D., doc.
Pavel Tuček, Ph.D. a RNDr. Jan Filip, Ph.D. Prof. Radek Zbořil je autorem více jak 360 publikací,
které jsou dnes více jak 10tisícekrát citovány, patří mezi TOP3 nejcitovanější odborníky v České
republice a současně je řešitelem/spoluřešitelem grantových projektů v celkové úhrnné výši 1,3
miliardy korun (dotace pro pracoviště UPOL). Doc. Pavel Tuček působí jako vedoucí Grantového
oddělení Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a je přímo zodpovědný za veškeré
grantové projekty vycházející z tohoto pracoviště. Jeho dlouholetá zkušenost se základním i
aplikovaným výzkumem, zapojení do řady projektů a bohatá zkušenost s komunikací a spoluprací
s privátním sektorem rovněž dodává přidanou hodnotu projektu ve formě schopností komunikace jak
na úrovni národní, tak mezinárodní. Dr. Jan Filip je vedoucím výzkumného programu Environmentální
nanotechnologie a vědeckým ředitelem Centra kompetence NANOBIOWAT – Ekologicky šetrné
nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd. Svou odbornou činností patří k předním
českým odborníkům v oblasti vývoje a využití moderních technologií pro environmentální aplikace.
Alena Hynková bude zajišťovat finanční řízení projektu za UPOL a dále také jeho administrativní
řízení. Alena Hynková má dlouholeté zkušenosti s projekty OPVK, GAČR, 7RP a dalších
poskytovatelů a její zapojení je dobrým předpokladem pro zdárné administrativní řešení projektu na
straně spolupříjemce UPOL/RCPTM.

4.2

Projektový tým – účastníci projektu
Obchodní jméno - název

IČO

Typ
organizace

Organizace v projektu
vystupuje jako
(nehodící škrtnout):

Technická univerzita v Liberci

46747885

Výzkumná
organizace

Plátce DPH

Další účastník
projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

61989592

Výzkumná
organizace

Plátce DPH

Další účastník
projektu

x

Výzkumná
organizace

Plátce/neplátce DPH

Role
Příjemce

5.3

Řešitelský tým

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
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Řešitel
Člen
řešitelského
týmu
Člen
řešitelského
týmu
Člen
řešitelského
týmu
Člen
řešitelského
týmu

Jméno, příjmení, tituly

Tel. č.

e-mail

Ing. Markéta Dubová, Ph.D.

485 353 034

marketa.dubova@tul.cz

Ing. Kristýna Holubová

485 353 769

kristyna.holubova@tul.cz

Ing. Alena Šilhavá

485 353 906

alena.silhava@tul.cz

Ing. Olha Starostina

485 353 271

olha.starostina@tul.cz

…

…

…

Název dalšího účastníka1: Univerzita Palackého v Olomouci

Další řešitel
Člen
řešitelského
týmu
Člen
řešitelského
týmu
Člen
řešitelského
týmu

Jméno, příjmení, tituly

Tel. č.

e-mail

doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

585 634 521

pavel.tucek@upol.cz

prof. RNDr. Radek Zbořil,
Ph.D.

585 634 948

radek.zboril@upol.cz

RNDr. Jan Filip, Ph.D.

585 634 916

jan.filip@upol.cz

Alena Hynková

585 634 916

a.hynkova@upol.cz
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