ZÁPIS: IGLO Open na téma propojení Misí EU s národními iniciativami
Datum:
Místo konání:
Zapsal/a:

5.4.2022
MS TEAMS
David Chvála, junior konzultant pro výzkum
1

Dne 5. dubna 2022 se uskutečnilo setkání IGLO Open na téma propojení Misí EU s národními
iniciativami. Peka Sivonen (Finská kancelář pro výzkum a inovace – FiLi) zdůraznil důležitost Misí EU
v rámci evropské agendy a jejich zaměření na měřitelné cíle a obnovení konkurenceschopnosti Evropy.
Zároveň zmínil, že existuje mnoho národních projektů, které se již témat misí dotýkají. Tyto projekty je
nutné identifikovat a následně propojit s nově vznikajícími výzvami evropských misí. V návaznosti na
tuto myšlenku byl Wolfgangem Poltem představen koordinační projekt Trami, který byl zahájen 1.
dubna. Jedním z cílů projektu je nalézt sdílenou vizi pro implementaci misí a najít synergie v evropských
projektech.
IGLO Open zahájili zástupci francouzského předsednictví (Emanuelle Merlin a David Itier), kteří
zdůraznili, že mise jsou prioritou francouzského předsednictví. K tématu misí také uspořádali 21.
března konferenci na téma „Zapojení občanů do misí EU“. Účastníci byli také informováni o přípravě
finální podoby textu týkající se Závěrů Rady EU k misím. Finální podoba by měla být přijata 10. června
na jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET).
Q&A:
Q: Jaké jsou dobré příklady implementace misí?
A: Francie není ten nejlepší příklad, dobrou praxi můžeme pozorovat například v Rakousku a Španělsku.
Důležité je uvědomit si, že se mise netýkají pouze ministerstev pověřenými vědou a výzkumem a je
důležité rozprostřít administrativní zátěž mezi ostatní ministerstva nebo lokální a regionální vlády.
Q: Zmínil jste, že by Evropská komise ráda prohloubila spolupráci mezi jednotlivými členskými státy,
regiony, zástupci občanské společnosti a dalšími zainteresovanými aktéry v rámci implementace misí.
Má Evropská komise nějaká doporučení? Očekává se například od členských států vytváření
specializovaných “hubů”?
A: Rozhodně netlačíme ČS na vytváření hubů, uvědomujeme si, že vzhledem k rozdílným přístupům a
řešením pro implementaci misí je důležitá hlavně flexibilita. Každý region či stát si může najít své
specifické řešení pro implementaci misí. Například ve Francii plánujeme vytvořit spíše „hub“ na úrovni
ministerstev.
V druhé části setkání představil Wolfgang Polt iniciativu TRAMI (Transnational cooperation on the
missions approach), která sdružuje 25 členů z 16 ČS a asociovaných zemí (Norsko). Na konci dubna
bude zorganizována akce pro jednotlivé partnery a členy Evropské komise. Celá výzva pro ustavení
TRAMI byla adresována agenturám a kancelářím, kterých se týká implementace misí. TRAMI je
koordinováno Joanneum Research, které mohlo nabídnout hlavně pracovní sílu a letité zkušenosti
v implementaci inovací. Iniciativa bude trvat 2 roky a jsou od ní očekávány důležité výsledky, které
pomohou lépe porozumět politice jednotlivých misí a možnosti zapojení konkrétních aktérů na různých
úrovních. Wolfgang Polt dále zdůraznil, že základem bude vytvořit centrální síť sdružující jednotlivé
účastníky projektu a dále také zmapovat efektivní nástroje k implementaci misí a další zainteresované
aktéry. TRAMI také nabídne soubor nástrojů pro vzájemnou výměnu osvědčených postupů a zajistí
bezproblémový transfer zkušeností od úspěšných projektů k těm začínajícím. Za Českou republiku je
součástí iniciativy Technologická agentura České republiky.

Architektura celého projektu je zatím rozdělena do několika pracovních balíčků. Prvním úkolem je
vytvoření centrální sítě, druhá část má za úkol mapovat aktéry, v třetí části je spoluvytváření příkladů
dobré praxe a vzájemných vzdělávacích akcí, čtvrtá část má za úkol vytvořit znalostní platformu a
celkový plán komunikace a zapojení. Konkrétní příklad zajímavé implementace misí můžeme najít
v Rakousku (do jehož sítě je TRAMI zapojeno). Jednotlivá ministerstva zde utvářejí pracovní skupiny a
podskupiny, která mají mise na starost. Prozatímní doporučení z rakouské strany jsou následující:
hlavně respektovat rozdílnost jednotlivých misí a uvědomovat si, že se mise netýkají pouze VaVaI, je
důležité používat i zavedené instrumenty, jako IPCEI, CBAM/ETS apod.
Q&A:
Q: Mise počítají se zapojením občanů. Jak je to se zapojením soukromých společností?
A: Bez zapojení společností by jakákoliv implementace byla velice složitá. Samozřejmě je navíc
jednodušší oslovit společnosti než občany a s oběma skupinami v zapojení k misím počítáme.
Ve třetí části setkání představil Janne Jarvinen aktivity Business Finland (vládou zřízená agentura pro
VaVaI), konkrétně národní finskou misi se zaměřením na digitalizaci. Celá mise má za úkol urychlit
digitální transformaci a tím akcelerovat produktivitu, která podle analýz Business Finland upadá právě
díky pomalé implementaci digitalizace. Tematické okruhy projektu jsou konektivita a robustní datová
ekonomika. Celkově je mise zaměřena na zákaznickou a společenskou úroveň a do roku 2030 má
pomoci zvýšit produktivitu a zároveň pomoci se zelenou transformací.
Q&A:
Q: Máte v plánu nějakým způsobem přispívat k Misím?
A: Dnešní představení Business Finland je jedním z prvních případů, kdy jsou naše aktivity skloňovány
spolu s misemi EU. Jakékoliv budoucí spolupráci a možným synergiím se rozhodně nebráníme.
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