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STRATEGIE 
ŘÍZENÍ VI

Na podporu velkých výzkumných infrastruktur 
jdou nemalé finanční prostředky

Co za ně stát očekává? Jaké cíle si stát stanovil 
a čeho chce dosáhnout?



JAKÉ 
DOKUMENTY 
JSME 
ZKOUMALI?

Národní politika VaVaI

Inovační strategie

Národní RIS3 strategie

Cestovní mapa velkých infrastruktur

ESFRI



NP VAVAI 
2021+

opatření 5 

„Vytvoření vzájemně komplementárního 
schématu financování výzkumných 
organizací s velkými výzkumnými 
infrastrukturami“ 

v rámci strategického cíle 1 

Nastavit strategicky řízený a efektivně 
financovaný systém výzkumu, vývoje a inovací 
ČR



INOVAČNÍ 
STRATEGIE 
2019-2030

pilíř Inovační a výzkumná centra

cíl Vytvořit vzájemně komplementární 
schéma financování kapacit pro VVI z 
institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumných organizací a tzv. 
velkých výzkumných infrastruktur na straně 
jedné, a nástroje pro podporu dlouhodobé 
strategické spolupráce veřejného výzkumného 
sektoru a průmyslové sféry v podobě tzv. 
Národních center kompetence na straně druhé



NRIS3 2014-
2020

specifický cíl B.1.1 „Zajistit stabilní podmínky 
pro dlouhodobý rozvoj kvalitních výzkumných 
pracovišť“ 

mezi typovými aktivitami a projekty také 
upgrade strategicky významných 
výzkumných infrastruktur a infrastruktur 
vybudovaných ze strukturálních fondů EU 



CESTOVNÍ 
MAPA VVI 
2016-2020 
(aktualizace 
2019)

Obsahuje

zasazuje podporu velkých výzkumných 
infrastruktur do evropského i národního 
kontextu

typologie velkých výzkumných infrastruktur

popis mezinárodní spolupráce

hodnocení infrastruktur

samotný výčet velkých výzkumných 
infrastruktur

náznaky vysvětlení, proč by měl stát 
podporovat výzkumné infrastruktury



CESTOVNÍ 
MAPA VVI 
2016-2020 
(aktualizace 
2019)

Neobsahuje

vize ani cíle velkých infrastruktur



ZAHRANIČÍ

Podobná situace jako v Česku

ESFRI Roadmap ani cestovní mapy vybraných 
zemí vize ani cíle velkých infrastruktur 
neobsahují 

ESFRI White Paper 2020 - obsahuje několik 
klíčových doporučení k roli výzkumných 
infrastruktur a jejich očekávanému přínosu

návrh vize pro samotné ESFRI: „Equipping 
Europe with infrastructures for ground-
breaking research“



ZÁVĚRY

Vize a cíle výzkumných infrastruktur nejsou 
v národních ani evropských strategických 
dokumentech nikde přímo stanoveny 
a definovány. 

Někde jsou nepřímo naznačeny, zároveň se 
spíše jedná o popis současného stavu nebo 
definici role výzkumných infrastruktur. 



ZÁVĚRY

Je současný stav vyhovující? 

Formulování základních strategických cílů 
pro výzkumné infrastruktury by mělo být 
jedním z důležitých nástrojů jejich řízení i 
řízení výzkumu a vývoje jako celku


