
Vědeckotechnická spolupráce mezi 
Českou republikou a Ruskou federací

Josef Janda - odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu 
a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  



Dohody o VTS mezi Českou 
republikou a Ruskou federací

1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 
Ruské federace o hospodářské, průmyslové a 
vědeckotechnické spolupráci, 2005

2. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi 
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR 
a Ministerstvem průmyslu, vědy a technologií
Ruské federace, 1995



Dohoda o vědeckotechnické
spolupráci

zahrnuje:
Konzultace v otázkách uskutečnění
vědeckotechnické politiky
Společné výzkumy v dohodnutých 
oblastech vědy a technologií
Výměnu vědeckých pracovníků a 
odborníků
Výměna vědeckých a technických 
informací



Dohoda o vědeckotechnické
spolupráci

- Výměna a společné užívání přístrojového 
vybavení

- Organizování konferencí,sympozií, 
seminářů a výstav v oblasti vědy a 
techniky

- jiné formy VTS 



Smíšená česko-ruská komise
pro VTS

Cíl: 
zajistit efektivní plnění dohody 

Činnost : 
konzultace k otázkám národní vědeckotechnické
politiky
konzultace k ekonomickým a právním 
regulativům v této oblasti



Smíšená česko-ruská komise 
pro VTS

navrhování zásadních směrů oboustranné
VTS
Přijímá konečná rozhodnutí o přijetí
společných česko-ruských 
vědeckotechnických projektů



Projekty česko-ruské VTS

výzva MŠMT na www.msmt.cz
zasedání společné česko-ruské komise pro VTS
seznam vybraných projektů
přihlášení do Veřejné soutěže
financování v rámci programu KONTAKT



Program česko-ruské VTS na léta     
2007 - 2008

fyzika                                9      
materiály                           9
biologie                             6 
zemědělství 3 
inovace                              3
kosmický výzkum                4
stavebnictví 2
informatika                         2        mol genetika      1
strojírenství 1
Vědy o Zemi                       2         matematika      1



MoMožžnosti VTS mezi nosti VTS mezi 
ČČR a RFR a RF

1. Bilaterální spolupráce - KONTAKT

2. Mezinárodní inovační centrum
3. Mnohostranná spolupráce – EUREKA, COST

4. INTAS
5. Kosmický výzkum    



Důležité aktivity 2006 I.

VI. Salon inovací a investic, 
stánek AIP ČR a FGU RINKCE Moskva, 6-10.2. 

Česko-ruská obchodní konference
téma: Stav a perspektivy česko-ruské vědeckotechnické a 
inovační spolupráce,  Moskva, 22.5 2006

téma: OE spolupráce mezi subjekty ČR a regiony 
Uralského federálního okruhu,  Jekatěrinburg, 27.9.2006



2006 Důležité aktivity II.

Zasedání smíšené česko - ruské
komise pro VTS , 5 - 6.10, Praha, Program 
spolupráce na 2007-08 

INOVACE 2006 sekce: Česko - ruské

technologické fórum, 6.12. 2006, Praha



Důležité aktivity 2006    III.

2. zasedání MVK pro hospodářskou, 
průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, 
17-18.10 Moskva 
Realizace Programu dvoustranné česko-ruské
VT a inovační spolupráce na léta 2007- 08
Příprava specialistů v inovační sféře 
Rozšíření VTI spolupráce 



PodmPodmíínky realizace projektu nky realizace projektu 
úúrovnrovněě spoluprspoluprááce ce -- partnepartneřřii

I.Mezivládní komise RF – ČR

II.MŠMT ČR - MON RF

III. AIP ČR - FGU NII RINKCE

IV. Řešitelé projektů
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