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SET plan (Evropský strategický plán pro energetické 
technologie )

SET-Plan je postaven na n ěkolika pilí řích: 
pilířem, na kterém byl SET plan původně postaven jsou Evropské průmyslové 
iniciativy (ESNII), jedná se o PPP (public private partnership)
pilíř orientovaného předkomerčního výzkumu je tvořen aktivitami EERA (European 
Energy research Alliance – Evropské aliance pro energetický výzkum) 
http://www.eera-set.eu/
dalším pilířem jsou Evropské technologické platformy (vedené průmyslem). 
Z hlediska řízení je řídící skupinou pro SET-Plan tzv. SET plan steering committee,
podpůrnou aktivitou je tzv. SETIS – informační systém o strategických energetických 
technologiích https://setis.ec.europa.eu/about-setis
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Evropský strategický plán pro energetické technologie (European Strategic Energy 
Technology Plan: SET-Plan) má za cíl urychlit rozvoj a zavedení nízkouhlíkových technologií 

pomocí koordinovaného výzkumu a vývoje a docílit tak transformaci EU na nízkouhlíkový 
energetický systém. Podporuje kooperaci mezi členskými státy EU, průmyslem, výzkumnými 

organizacemi a Evropskou komisí.



EERA 
European Energy Research Alliance 
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Sdružení výzkumných organizací založené v roce 2008 s cí lem urychlit výzkum a vývoj 
nových technologií v oblasti energetiky a p řisp ět k implementaci Strategického plánu 

pro energetické technologie (SET-Plan). 

Zakládající organizace - CEA, CIEMAT, CRES, ECN, ENEA , Helmholz Association, 
LNEG, Riso – DTU, UK-ERC a VTT. V roce 2010 rozší řeno z 10 na 15 organizací, nyní se 

účastní 150 výzkumných organizací. 

ČR – Centrum výzkumu Řež s.r.o pov ěřeno TPUE k zastupování – člen Executive 
Committee;

EERA implementuje výzkumnou agendu 15ti (16) Spole čných program ů tzv. Joint 
programmes.

Poplatky do EERA  plné členství 3000 EUR/rok; asociované 1000 EUR/rok; ExCo  5000 
EUR/rok



Řízení EERA

4 stupn ě řízení 

Výkonný výbor 
EERA

Sekretariát EERA

Společné programy
EERA (JP/JPs)

� Řízení a dohled nad aktivitami EERA
� Zabezpečování vztahů s EU Komisí a členskými státy v 

souvislosti s funkčností a rozvojem EERA 

Valné shromáždění 
EERA

� Nejvyšší řídící orgán EERA
� Schvalování finančních záležitostí 
� Fórum pro diskuzi ohledně aktivit EERA

� Zabezpečování chodu EERA
� Zabezpečuje podporu a udržuje vzájemný kontakt mezi 

jednotlivými součástmi EERA a Komisí

� Management jednotlivých EERA JPs
� Udržování vztahů v oborech programů s Evropskou Komisí

a zúčastněných stran SET-Plan-u
� Vytváření a udržovaní vztahů s jednotlivými státy EU
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15 EERA členů výkonného výboru

Hosté:

+ KIC-
InnoEnergy
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JPs spušt ěn v roce 2010
� Bioenergy (JP poplatek 2500/500EUR) ≈ 

327*
� Carbon Capture and Storage (JP poplatek 

3000/1000) ≈ 361*
� Geothermal ≈ 408*
� Mat. For Nucl. ≈ 198*(CVŘ – 5 PPY)
� Wind Energy (JP poplatek 7500/3000EUR)

≈ 162*
� Smart Grids (očekává se JP poplatek) ≈ 

144*
� PhotoVoltaic (očekává se JP poplatek) ≈ 162*

EERA má 15 Společných programů (JPs)

JPs spušt ěn v roku 2013
� Environmental, economic and

social impact “E3S” ≈

194* (CVŘ 5 PPY)
� Shale gas (JP poplatek

2500/1250EUR) ≈

181*

JPs spušt ěn v roku 2011
� AMPEA (Advanced Materials and Processes for 

Energy Application) (očekává se JP poplatek) ≈ 
522*

� Concentrated Solar Power (≈ 132*
� Energy Storage ≈ 430*
� Fuel Cells &Hydrogen ≈ 160* (CVŘ As.)
� Ocean Energy ≈  45*
� Smart Cities (JP poplatek 1500/0EUR) ≈ 

212*

� JP spušt ěn v roce 2015
� Energy Efficiency in Industrial 

Processes (očekává se JP 
poplatek)

� JP v přípravě
� Energy Systems Integration

(očekává se JP poplatek)

*FTEs (Full-time equivalent –ekvivalent 
plného úvazku)
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Co přináší členství v EERA a její činnost

Pro výzkumné organizace/VŠ - účastníky JPs
� Udržování kontaktů s jinými výzkumnými organizacemi
� Kontakty s výzkumnými pracovníky (např. pro mezinárodní mobilitu), přístup k 

infrastruktuře výzkumu (sdílení)
� Vytváření společných projektů (CVŘ je v konsorciu velkého projektu MATISSE z FP7 a 

připravuje s JPNM další dva projekty do nové výzvy EURATOM)
� Definování priorit výzkumu, silnější pozice vůči státům, EU, průmyslu 

Pro členské státy:
� Možnost najít nejvhodnější partnery pro realizaci bilaterálních a multilaterálních projektů 

podporujích národní zájmy 
� Podpora národního zapojení do H2020
� Možnost kontaktů a využití expertů ve výzkumu a vývoji ve prospěch energetiky

Pro Evropskou Komisi
� Partner pro tvorbu agendy SET-Plan-u
� Podpora tvorby priorit výzkumu, expertní partner
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Další účastníci projektu:
ČVUT v Praze ;
Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava; 
Vysoké u čení technické v Brn ě; 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; 
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Název projektu: Umožn ění zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro 
energetický výzkum
Trvání projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Příjemce podpory: Centrum výzkumu Řež s.r.o.; 
Finance za projekt: 7 845 tis. K č



Činnosti

Vytvoření sítě koordinátor ů a expert ů pro jednotlivé EERA JP na české úrovni;
Zajištění účasti expert ů a koordinátor ů jednotlivých EERA JP na jejich 
jednáních, 
Přenos znalostí z evropské na národní úroveň a z národní úrovně na evropskou; 
tj. zajištění informa ční činnosti a školení za účelem připravenosti účastnit se 
EERA JPs a následně vstupovat do konsorcií Horizontu 2020/Euratomu 
vyplývajících z činnosti EERA; 
Přenos znalostí a podpora státní správ ě, tj. vypracování zpráv o zapojení a 
činnosti EERA, vztahu k SET plan a národní politice výzkumu v oblasti energetiky;
Přenos znalostí ve sm ěru k technologickým platformám pro energetiku ; tj. 
informování  HYTEP (Česká vodíková platforma) a TPUE (Technologická 
platforma pro udržitelnou energetiku);
Zajištění splácení poplatk ů do jednotlivých EERA JPs. 
Ustanovení deštníkové organizace pro EERA , díky které by výzkumné 
organizace měly silnější hlas při prosazování vlastních priorit na všech úrovních 
činností EERA. Deštníkové organizace jsou ustanovovány v menších členských 
státech (např. BERA v Belgii). 
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Kdo konkrétn ě

N. Witzanyová - řešitelka projektu a ú čast na EERA ExCo
D. Štric – právní otázky EERA AISBL, PR(personal 
representative) a sekretariát projektu
L. Karásková - EERA JP E3S 
M. Kryková - EERA JP NM  
J. Jirásek - EERA JP Shale gas, 
D. Juchelková - EERA JP Bioenergy, 
K. Bouzek - EERA JP FCH2, spolupracuje M. Paidar a K.  Stehlík
A. Vlček - EERA JP AMPEA, spolupracuje S. Záliš
P. Kadera - EERA JP Smart Cities, spolupracuje R. Po rtužák
S. Mišák - EERA JP Smart grids, spolupracuje R. Go ňo
L. Chladil - EERA JP Energy Storage.
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Úkoly na leden 2016
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Kick – off meeting/zahajovací meeting projektu

Ustanovení struktury koordinátorů EERA JPs

Ustanovení Rady projektu

Navržení a odsouhlasení Plánu práce projektu na rok 2016 členy 
projektového týmu


