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Platforma TPUE - lenství
TPUE - zájmové sdružení právnických osob (2009)
•
•
•

Z podstaty se jedná o heterogenní sdružení (výzkum + pr mysl + VŠ + …)
Cílem platformy není financovat partikulární VaV projekty (nejedná se o finan ní mechanismus)
Platforma je zam ena na koncipování systémovém prost edí a tím tak facilituje vznik prioritních projekt
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Hledání širšího konsensu pro návrhy: podniky, asociace, jiné platformy,…..

Energetika a související VaV
Specifika energetiky – odraz do výzkumu:
1) Malá sériovost a velká komplexnost (n kterých za ízení)
2) Finan ní nákladovost projekt – již ve výzkumu: velké výzkumné infrastruktury
3) Dlouhý životní cyklus
4) ………………..

Role podpory výzkumu, vývoje (a inovací):
1) Zajiš ování vrcholových cíl pro energetiku R v evropském kontextu
* BEZPE NOST (security) – zajišt ní nezbytných dodávek a zvládání nouzových stav
* KONKURENCESCHOPNOST (competitiveness) – ceny energií pro obyvatele a firmy
* UDRŽITELNOST (sustainability) – ŽP, ekonomická, zdrojová, lidsko-zdrojová
(vzd lanost) a sociální (zam stnanost)
2) Podpora konkurenceschopnosti firem

Výzkum a vývoj v energetice:
1) Technologie
2) Systémová ešení

Energetický výzkum na rozcestí
R

Reforma VaV (snížení
poskytovatel , efektivita) – ne
zcela dotaženo
Zbyte
vyhrocený st et mezi
základním a aplikovaným
výzkumem
Stav vysokého školství
………..

EU

Nové mechanismy podpory VaV a
inovací, avšak stálé ztrácení
konkurenceschopnosti
Lisabonská strategie – „Vytvo it z EU do
roku 2010 nejdynami jší a
nejkonkurenceschopn jší ekonomiku sv ta
založenou na znalostech, schopnou
udržitelného hospodá ského r stu, vytvá ení
více kvalitních pracovních p íležitostí a
zachovávající sociální soudržnost“

Plány a realita SET-Plan a vazba na
Roadmap 2050
…………….

Kontext EU – SET-Plan
SET Plan (strategický technologický plán pro energetiku) – 2007 až 2009
Pot ebnost dostupnosti/využitelnosti technologií k 2020 a výhledov k 2050
Ov ení nových technologií pro energetickou praxi
+ demonstra ní jednotky – ov ení funk nosti upscale + replikace v praxi
(využití mixu pr myslových a ve ejných zdroj )
Nové formy spolupráce
+ evropské pr myslové iniciativy (EII) vzniklé na pozadí technologických platforem
+ EERA (Europan Energy Research Alliance)
+ EIT (European Institute for Innovation and Technology)
+ synergie mezi universitami v oblasti a jejich provázání s praxí
+ SETIS (JRC)
+ synergie r zných zdroj (EU, národní, pr myslové) – Joint Programming,..
Více podpory pro energetický VaV
+ fokusace na témata platforem již v FP7 (zohledn no od Work Plan 2011)
+ Horizon 2020 (v etn EIT)

Evropské technologické platformy (ETP)

European Technology Platform for the Electricity Networks of the Future
(SmartGrids)
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP)
Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNE-TP)
European Technology Platform for Wind Energy
European Biofuels Technology Platform
European Solar Technology Platform
Renewable Heating and Cooling
Technology Platform – Geothermal Electricity
Technology Platform – Implementing Geological Disposal

•
•
•

Technology maps, capacity maps
Implementation plans – na 3 roky
Key perfomance indicators (KPIs)

•

Integrated roadmap (2013-4)

Evropské industriální iniciativy (EII)
Wind
European Wind Initiative
Solar
Solar Europe Initiative – PV and concetrated solar power
Electricity Grids
European Electricity Grid initiative (EEGI)
CCS
European CCS Initiative
Nuclear Fission
European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII)
Nuclear Cogeneration Industrial Initiative
NUGENIA)
Bioenergy
European Industrial bioenergy initiative (EBII)
Smart Cities

Smart Cities Innovation Partnership

o Fuel Cells and Hydrogen

JU

EC +NEW Industry Grouping + Research Grouping N.ERGHY

Nuclear Fusion
ITER (International) - F4E (Community)

Výdaje na VaV v segmentech SET-Plan
(2010)

(JRC, 2013)

Energetika v Horizon 2020 (2014 – 2020)
Energetika rozprost ena i má vazby na více oblastí (bio, transport, jádro)
Rozpo et Horizon 2020 - 6,3 mld. EUR + EIT + 1,1 mld. EUR implementace SET-Plan
+ JRC nejaderné oblasti
- 0,7 mld. JRC jádro + 1,0 mld. Euratom

Uplatn ní více nástroj podpory (nikoliv pouze granty)

Energetika v Horizon 2020 (2014 – 2020)
ást spole enské výzvy:
1. Snižování spot eby energie a uhlíkové stopy prost ednictvím jejího inteligentního a
udržitelného využívání
2. Zásobování levnou elekt inou s nízkými emisemi uhlíku CCS; geotermální energie, vodní energie, energie mo e,..

trná energie; solárni systémy;

3. Alternativní paliva a mobilní zdroje energie - biopaliva druhé generace; kombinovaná
výroba elekt iny a tepla z biomasy v etn CCS; vodíkové technologie a palivové lánk ; nová
alternativní
4. Jednotná inteligentní elektrická rozvodná soustava pro Evropu – podpora vytvo ení
celoevropského trhu; integrace OZE,..
5. Nové znalosti a technologie – multioborový výzkum a p izp sobení energetických soustav
nícím se klimatickým podmínkám
6. Ú inné rozhodování a zapojení ve ejnosti
7. Zavád ní energetických inovací na trh, úloha spot ebitel - regulace, správa a financování
nízkouhlíkových, obnovitelných a energeticky ú inných technologií

EERA
Aliance založena v roce 2008
Cílem je posílit a optimalizovat VaV v oblasti energetiky skrze
zformování spole ných program a sdílení špi kových infrastruktur
10 zakládajících len z ad p edních evropských spole ností
zabývajících se energetickým VaV (v 2010 pak rozší ení o dalších 5
len , z nichž 2 z nových lenských stát )
2010: spušt ní prvních spole ných program (JP)
2010: Wind, Photovoltaics, Smart grids, Geothermal, Materials for
nuclear, Bionenergy, CCS
2011 – 2012: CSP, Marine, Smart cities, Energy storage, Basic
science for energy
Economic, Environment & Social Impact (E3), Shale gas

EERA – Steering Group

EIT

Zdroj: EIT

EIT – KIC InnoEnergy

Zdroj: EIT

Kontext R
Je málo d ležitých zadavatel – stav pr myslu, podniky se zahrani ními vlastníky
Rozt íšt nost a n které oblasti výrazn redukovány
+ jaderná energetika zachována (ÚJV ež + VŠ)
+ slabý mezi lánek mezi pr mysl. subjekty a VŠ
Nevýrazné zapojení do mezinárodních program VaV – nap . 7 FP
+ neaktivní subjekty VaV (motivace, kompetence,..)
+ slabá podpora ze strany pr myslu (malá atraktivita FP)
Dosud byla slabá koncep nost podpory VaV, problematicky definované priority –
nezohledn no p i výb ru VaV projekt
Chabá spolupráce pr myslu s universitami, AV R a výzkumnými institucemi
+ neflexibilita akademického prost edí
+ ne vždy realistické definování pot eb ze strany pr myslu
+ neexistence vhodných stimula ní nástroj

Národní priority aplikovaného VaV (2012)
6 prioritních oblastí - 24 podoblastí - 170 cíl

1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdroj
3. Prost edí pro kvalitní život
4. Sociální a kulturní výzvy
5. Zdravá populace
6. Bezpe ná spole nost
Stanovení priorit nenaplnilo o ekávání (stále široký záb r), je to však krok
správným sm rem – hlavní je nyní reflexe do praxe!!
Vymezení priorit neznamená výlu né financování jenom t chto priorit – v tom je
nepochopení výzkumné komunity

Národní priority aplikovaného VaV
1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdroj
3. Prost edí pro kvalitní život
4. Sociální a kulturní výzvy
5. Zdravá populace
6. Bezpe ná spole nost

IAP TPUE – tematické oblasti

Klasické zdroje

Opat ování, distribuce
a využití tepla

Inteligentní
sta a
regiony
(Smart Cities
and
Communities)

Sít , v . akumulace

Perspektivní energetické technologie a systémy s
uplatn ním v dlouhodob jším asovém horizontu

Dále len no na 21 suboblastí a 58 témat

Systémový pohled na energetiku
(metodiky, data) – podpora vytvá ení
vyvážených strategií

Jaderná energetika

Faktory na cest k efektivnímu VaV
VaV program pro energetiku
(strateg. usm ování, mezinár. spolupráce, objem prost edk ,
podmínky podpory)

Podpora z evropských fond (OP
PIK, pop . VVV, Praha)

Spolupráce pr myslu s VŠ a VaV

Profilace univerzit (MŠMT)
ra + motiva ní faktory
(da ový odpo et)

Vyšší zapojení do mezinárodního výzkumu

íprava na Horizon 2020 (v .
Euratom) – témata, konsorcia,..
Využití EIT
Posílení pozice v EERA
Propojování prost edk len. stát

(v OP VaVpI 2007-13: podpora 40 mld. K )

Zapojení Prahy (2014 – 2020/2)
Propojení p íbuzných a úsp šných
center

Silné, viditelné a mezinárodn uznávané
subjekty v energetickém VaV

Centra excelence v energetice
(realistické množství v R)

Klastrace výzkumných center (VaVpI/CK)

Ve ejná podpora energetického VaV
Belgie

2,5 mld. K

Dánsko

3,8 mld. K

Holandsko

4,0 mld. K

Finsko

6,4 ml. K

Švédsko

4,7 mld. K

Intenzivn jší zapojení do
mezinárodních mechanism

Záv rem
Význam VaV

•
•
•

Zdroj aktivních znalostí
Motor pro inovace
Zdroj konkurenceschopnosti

Prost edí pro realizaci VaV

•
•

Usnadn ní podnik m realizaci VaV
Varieta nástroj podpory – efektivní využití ve ejných zdroj

Pou ení z USA: lepší vyhodnocení oblastí podpory, mén byrokracie, systém založený
na excelenci, ú inný p enos do praxe („inovace“) – podpora kultury podnikavosti

Prost edky v aplikovaném a pr myslovém VaV

•
•

Firmy budou investovat dle svých strategií: dnes 400 – 500 mil. K
Ve ejné zdroje pro energetický VaV (nový titul ú el. podpory) – > 700 mil. K

kuji za pozornost

