Příloha 1: Základní informace o přípravě priorit
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 (dále jen „NP
VaVaI“), která byla schválena usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 729, stanovuje
v rámci Cíle 2 a jeho aktivity A 2-1 Přehodnotit priority aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR nutnost aktualizace priorit
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Ty budou v roce 2011 formulovány tak, aby
zohledňovaly a odpovídaly hlavním potřebám udržitelného rozvoje ČR v ekonomické,
sociální a environmentální oblasti. Za přípravu priorit odpovídá Rada pro výzkum, vývoj
a inovace.
Stávající priority aplikovaného výzkumu jsou definovány jako tematicky vymezené
oblasti. Jejich hlavním nedostatkem je především to, že jsou tematicky příliš široké
a neumožňují efektivní zacílení veřejné podpory na výzkumné oblasti, které účinně reagují na
potřeby společenského, hospodářského a environmentálního rozvoje ČR.
Nové národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací budou definovány
jako konkrétní strategické oblasti státního zájmu, jejichž cíle jsou dosažitelné prostřednictvím
příslušně orientovaného výzkumu. Hlavním přínosem a smyslem formulace národních priorit
orientovaného výzkumu a vývoje je tedy strategická orientace významné části národního
VaVaI do oblastí, které budou zaměřeny na zásadní současné a budoucí problémy
a příležitosti ČR v jejím ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji. Takto
stanovené priority dosažitelné s využitím VaVaI budou následně umožňovat efektivnější
využití veřejných prostředků vynakládaných především ve formě účelové podpory VaVaI.
Tyto principy pro přípravu priorit byly schváleny vládou České republiky dne
6. dubna 2011 a jsou přístupné na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace
(www.vyzkum.cz). Základní konkrétní strategické oblasti státního zájmu byly navrženy
Koordinační radou expertů a schváleny na jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24.
června 2011. Hlubší strukturace strategických oblastí a jejich rozpracování do specifických
cílů bude provedena expertními panely. Expertní panely budou složeny z odborníků z různých
oborů (multidisciplinární panely).

