
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) 
Koncem června 2005 byla v Bruselu otevřena Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj – CZELO 
(Czech Liaison Office for R&D). Základním cílem CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého 
výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum 
a vývoj EU. Podobné styčné kanceláře pro výzkum a vývoj má v Bruselu již 18 z 25 členských zemí EU. 

CZELO je projektem Technologického centra AV ČR, které je Národní kontaktní organizací pro 
Rámcové programy pro výzkum a vývoj EU. Projekt je podporován MŠMT prostřednictvím Národního 
programu výzkumu. Kancelář poskytuje služby všem výzkumným organizacím v České republice. Systém 
služeb je postupně rozvíjen, zejména se jedná o: 

• poskytování cílených a aktuálních informací českým výzkumným institucím o příležitostech 
zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií; 

• zajišťování předběžného jednání o návrzích výzkumných projektů s relevantními úředníky 
Evropské komise; 

• příprava a zprostředkování setkání českých výzkumníků s relevantními úředníky Evropské 
komise pro jednání o probíhajících projektech; 

• zajišťování základní podpůrné infrastruktury a asistence při setkáních českých výzkumníků s 
potenciálními projektovými partnery v Bruselu; 

• lobbování ve prospěch českého výzkumu; 
• pořádání informačních dnů o českém výzkumu a vývoji pro představitele evropských institucí 

(Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU a další); 
• systematická propagace českého výzkumu, jeho výsledků, partnerských kapacit a konkrétních 

nabídek ke spolupráci. 

Úkolem CZELO v počáteční fázi je ověřit zájem o poskytované služby, určit jejich náročnost a po 
zorientování v bruselském prostředí postupně rozsah služeb pro český výzkum rozšiřovat v závislosti na 
disponibilních finančních prostředcích. Jednotliví pracovníci CZELO jsou odpovědní za poskytování 
služeb podle následující tabulky: 

Jméno Telefon E-mail Odpovědnost za 
Šanc Ivo, vedoucí +32 (0) 2 550 3785 sanc@tc.cas.cz Vedení kanceláře 

Earth Sciences 
Energie 
Ekosystémy 

Karlíková Marie +32 (0) 2 550 3787 karlikova@tc.cas.cz Life Sciences 
Mobilita a výzkumné 
infrastruktury 
Styk s veřejností 

Kolman David +32 (0) 2 550 3784 kolman@tc.cas.cz Non-life Sciences 
Technologie a inovace 
Webmaster a IT podpora 

Kolmanová Marie +32 (0) 2 550 3786 kolmanova@tc.cas.cz Socioekonomické vědy 
Inovativní malé a střední podniky 
Finanční nástroje 

Sobotková Hana +32 (0) 2 550 3783 sobotkova@tc.cas.cz Výkonná agenda kanceláře 
 
V dalším období své činnosti bude CZELO pokračovat v navazování kontaktů a postupně vytvoří takovou 
provozní infrastrukturu, aby se k ní v případě zájmu mohli snadno připojit či přímo do ní integrovat další 
zástupci významných institucí výzkumu a vývoje z ČR, jako např. pracoviště AV ČR, velké university 
nebo výzkumné instituce sdružené v Asociaci výzkumných organizací. Strategie dalšího rozvoje CZELO 
byla utvářena ve spolupráci klíčových sektorů českého výzkumu. Pro tento účel iniciovalo MŠMT 
ustavení „Rady CZELO“, do které budou nominováni představitelé významných výzkumných institucí 
ČR. Rada CZELO bude poradním orgánem náměstka MŠMT odpovědného za vědu a vysoké školství a 
její první jednání proběhne koncem roku 2005. 

Další informace: www.czelo.cz  


