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Program Horizont je stanoven do roku 2020 – pro výzkum a inovace je nyní čas
naplnit očekávání.
Jedinečný přístup k evropské výzkumné spolupráci je naplňován podporou ve výši 5,3 miliard eur
určených na výzkum v oblasti energetiky. European Energy Research Alliance (EERA) přispěje
k tomu, aby byl Horizont 2020 úspěšný.
European Energy Research Alliance – EERA – vítá přijetí Horizontu 2020 Evropskou radou
a Parlamentem a první výzvy Komise k předkládání návrhů v rámci pracovních programů pro roky
2014-15, které byly dnes zveřejněny.
V programu Horizont 2020 je 5,3 miliard eur určeno na řešení společenské výzvy čistá a účinná
energie. To je nárůst oproti finančním prostředkům určených na energetický výzkum v předchozím
rámcovém programu FP7. Přesto, větší část financování výzkumu z veřejných zdrojů stále proudí
přímo od členských států.
"Členské státy přispívají přibližně 70 % finančních prostředků na energetický výzkum v Evropě
a H2020 je právem považován za nástroj pro pákový efekt a vytvoření synergie v rámci všech zdrojů
financování výzkumu. V EERA společně spojujeme výzkumníky ve Společných programech EERA jako
jsou Větrná energie, Inteligentní sítě nebo Zachycování a ukládání oxidu uhličitého. To vytváří silnou
synergii, která zvyšuje pákový efekt k dalšímu financováni.", vysvětluje Erkki KM Leppävuori,
předseda EERA.
EERA představuje přístup zdola nahoru k přeshraničnímu programování výzkumných činností
v oblasti energetiky. Sdružuje více než 150 výzkumných organizací dobrovolně spolupracujících
z vlastních institucionálních zdrojů a je unikátní ve své šíři a rozsahu.
Priority pro udělování 5,3 miliard eur na výzkum v oblasti energetiky v H2020 budou silně ovlivněny
cíli stanovenými ve Strategickém plánu pro energetické technologie (SET plán). Jakožto veřejný
výzkumný pilíř SET plánu, EERA je důležitým hráčem probíhajících aktivit při tvorbě Integrované
Roadmap pro SET plán.
EU SET-plán byl zahájen v roce 2007 s cílem urychlit vývoj nízkouhlíkově emisních technologií a jejich
uvádění na trh. EERA, která byla založena v roce 2008, tvoří veřejný výzkumný pilíř SET plánu. Pro více
informací o SET plánu, prosím, navštivte:
http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Pro více informací, prosím v angličtině, kontaktujte člena sekretariátu EERA Mattiase Anderssona na
matan@dtu.dk.

