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ZÁPIS: IGLO na téma Vědecké diplomacie 
 

Datum: 31.5.2021 

Místo konání: online 

Zapsal/a: Denisa Fančová, Senior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 31. května 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO pro mezinárodní spolupráci na téma 
vědecké diplomacie. Ana Elorza Moreno (FECYT) představila příklady dobré praxe ze Španělska, projekt 
H2020 S4D4C a fungování pracovní skupiny pro oblast vědecké diplomacie Strategického fóra pro 
mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC). 

Ve Španělsku byli hlavním iniciátorem vědecké diplomacie občanská společnost a španělští výzkumníci. 
Výstupem setkání poslanců a sdružení Science in the Parliament (Ciencia en el Parlamento), což je místní 
sdružení vědců a dalších osob se zájmem o vědu se sídlem v Madridu, v roce 2018, bylo založení 
oficiálního vědeckého panelu španělského parlamentu. Úkolem panelu je poskytovat zákonodárcům 
vědecké poradenství na aktuální společenské problémy. Kromě toho došlo k vytvoření sítě vědecké 
diplomacie ve Španělsku, která si klade za cíl poskytovat platformu pro propojování španělských vědců 
ve světe.  

Ana Elorza Moreno dále představila projekt S4D4C („Použití vědy pro/v diplomacii pro adresování 
globální výzvy“), financovaný z programu Horizont 2020. Projekt byl ukončen koncem dubna 2021 a jeho 
cílem bylo podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských 
kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení pro globální výzvy. Závěrečná zpráva projektu 
je k dispozici zde. Jedním z výstupů projektu je také online kurz vědecké diplomacie, který je k dispozici 
zdarma zde. Délka kurzu je kolem 20 hodin a doposud ho absolvovalo téměř 6000 zájemců z více než 
100 zemí. Na závěrečném zasedání S4D4C oznámili tři klíčové H2020 projekty zaměřené na téma 
vědecké diplomacie (InsSciDe, S4D4C a EL-CSID) a jejich partneři zahájení EU Aliance vědecké diplomacie 
pro řešení globálních výzev. Činnosti Aliance se zaměří na další rozvoj společných výzkumných projektů 
a budování kapacit a odbornou přípravu (jako jsou otevřené online kurzy, letní školy, školení atd.). První 
oficiální setkání aliance se uskuteční 10. června 2021.  

V poslední části příspěvku se Ana Elorza Moreno věnovala Pracovní skupině pro oblast vědecké 
diplomacie Strategického fóra pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC). Jedná se o 
poradní orgán Rady EU a Evropské komise ve věcech implementování evropských partnerství vědecko-
technické spolupráce. Cílem SFIC je napomáhat dalšímu rozvoji, zavádění a monitorování mezinárodního 
rozměru ERA, a to pomocí sdílení informací, konzultací a identifikací společných priorit. SFIC aktuálně 
pokrývá tři tematické okruhy: 1) spolupráci s Čínou, 2) inovace a 3) vědeckou diplomacii. A nedávno 
získalo mandát pro novou pracovní skupinu zaměřenou na vědeckotechnickou a inovační spolupráci s 
Afrikou. Pracovní skupina pro oblast vědecké diplomacie byla ustanovena v roce 2019 s mandátem na 
18 měsíců. Účastní se jí 10 zemí a zástupci EK. Pracovní skupina také úzce spolupracuje se třemi H2020 
projekty zaměřenými na vědeckou diplomacii: InsSciDe, S4D4C a EL-CSID. 

Prvním výstupem pracovní skupiny byl tzv. Input Paper zveřejněný v březnu 2020, který mimo jiné 
navrhuje vypracování cestovní mapy pro vědeckou diplomacii, vytvoření EU platformy, výroční 
konference EU a zahrnutí vědecké diplomacie do národních vědecko-technických strategií. 

V září 2020 byl dále představen pracovní dokument s názvem „Anchoring science diplomacy in Horizon 
Europe developing specific subjects and activities“, který obsahuje výčet aktuálních témat vědecké 
diplomacie, která by mohla být relevantní pro budoucí pracovní programy Horizontu Evropa. Jedná se o 
mezinárodní spolupráci v oblasti infekčních nemocí a antibiotické rezistence, výzkum a inovace v EU a 

https://www.s4d4c.eu/
https://www.s4d4c.eu/the-impact-story-of-s4d4c/
https://www.s4d4c.eu/european-science-diplomacy-online-course/
https://www.science-diplomacy.eu/
https://www.science-diplomacy.eu/
https://www.science-diplomacy.eu/events/general-assembly-of-the-eu-science-diplomacy-alliance/
https://www.science-diplomacy.eu/events/general-assembly-of-the-eu-science-diplomacy-alliance/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1357-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1357-2020-INIT/en/pdf
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globální správu, bezpečnostní aspekty vědecké diplomacie, vesmírnou diplomacii a budování kapacit ve 
vědecké diplomacii. 

Koncem května 2021 došlo ke zveřejnění výsledků dotazníku pro členské a asociované země s cílem 
zjistit jejich strategie v oblasti vědecké diplomacie. Výsledky průzkumu ukazují, že většina dotazovaných 
zemí nedisponuje žádnou oficiální strategií vědecké diplomacie, na druhé straně si je však vědoma 
potenciálu vědecké diplomacie a plánuje nové mechanismy a nástroje za účelem jejího posílení.  

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.  
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