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Zpráva ze zahraniční služební cesty

Místo konání: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170 – Brusel, Belgie

Termín: 2. – 3.5.2018

Název navštívené akce: AgriResearch Conference - „Innovating for the future of farming and rural 

communities“

Vyslaná osoba: Ing. Ondřej Kopp

Zaměření a cíl cesty:

Cílem této služební cesty bylo seznámení se se současnou a plánovanou strategií zemědělského a

venkovského výzkumu a inovací.  

Program služební cesty:

Ve dnech 2.-3.5.2018 proběhla v Bruselu konference nazvaná Inovace pro budoucnost zemědělců a

venkovských komunit organizovaná Evropskou komisí. Konferencí provázela Katrina Sichel. První den

konference byl rozdělen do 3 sekcí. Po každé jednotlivé sekci byl dán prostor pro diskuzi s  posluchači.

První sekce nazvaná Klíčová role zemědělského výzkumu a inovací při řešení globálních problémů,

byla věnována informacím o tom, jakým globálním společenským výzvám je třeba v současnosti čelit

a proč je nutné investovat do zemědělského výzkumu. Tim Benton (profesor Univerzity v Leedsu,

Velká  Británie)  nás  seznámil  se  systémovými  přístupy  udržitelného  zemědělství  na  rozhraní

pozemních a potravinářských systémů. Bruce Campbell (ředitel výzkumného programu pro změnu

klimatu, Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum - CGIAR) informoval o tom, že výzkum

a inovace v oblasti zemědělství jsou klíčovým příspěvkem k implementaci Cílů udržitelného rozvoje

(SDGs). A Carmel Cahil (zástupce ředitele pro obchod a zemědělství, Organizace pro hospodářskou

spolupráci a rozvoj – OECD) prezentovala globální pohled na trendy a politiku zemědělských inovací.

Druhá sekce nazvaná Politika na vysoké úrovni:  Evropské politiky rozvíjející  zemědělský výzkum a

inovace,  představila  jak Evropskou, tak i  národní perspektivu.  Czesław Adam Siekierski  (předseda

výboru  AGRI  Evropského  parlamentu)  nás  seznámil  se  zvyšováním  evropských  ambicí  v oblasti

zemědělského  výzkumu  a  inovací.  Rumen  Porodzanov  (ministr  zemědělství,  výživy  a  lesnictví

Bulharska a předseda Rady pro zemědělství a rybolov) vyzdvihl důležitost vytváření synergií mezi EU a

členskými státy v oblasti zemědělského a potravinářského výzkumu a inovací.

Třetí sekce nazvaná Vytváření znalostí k řešení společenských výzev: Zemědělský a venkovský výzkum

a inovace v centru pozornosti, zhodnotila programové období 2014-2020. Nathalie Sauze-Vandevyver

(ředitelka pro kvalitu,  výzkum a inovace a aktivní pomoc, Generální  ředitelství  pro zemědělství  a

rozvoj venkova, Evropská komise) na úvod prezentovala poznámky o výzkumu a inovacích v  oblasti

zemědělství  a  venkova v rámci programu Horizon 2020: priority,  přístupy a hlavní  úspěchy. Mark

Ferguson (generální ředitel Irské nadace pro vědu a člen Skupiny na vysoké úrovni pro maximalizaci

dopadů evropských programů pro výzkum a inovace) doplnil jak zlepšit dopad výzkumu a inovací EU:

klíčová doporučení a poznatky získané z přístupu v zemědělství. Na závěr pak vědecko-společensko-

politická  skupina  složená  z 6  prezentujících  uvedla  z různých  perspektiv  co  činnosti evropských



programů pro výzkum a inovace přinášejí společnosti, tzv. osvědčené postupy. Co je třeba zlepšit a

jak mohou být zavedené postupy dále vylepšeny. Své pohledy prezentovali  Alfred Grand (Farmář,

Rakousko), Patrick ten Brink (ředitel pro politiku EU, Evropský úřad pro životní prostředí), Hayden

Montgomery (zvláštní zástupce Globální aliance pro výzkum zemědělských skleníkových plynů), Anikó

Juhász  (Generální  ředitel  Maďarského  ústavu  pro  zemědělsko-hospodářský  výzkum  –  AKI  a

spolupředseda  SCAR  AKIS  SWG),  Joao  Ribeiro  Lima  (člen  Výkonné  rady  Národního  institutu  pro

agronomický  a  veterinární  výzkum  v Portugalsku),  Judit  Anda  Ugarte  (Ministerstvo  zemědělství,

rybářství a rozvoj venkova, andaluská regionální vláda, Španělsko).

Na závěr pak Phil Hogan (evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova) prezentoval důležitost

součinnosti Výzkumu a inovací a Společné zemědělské politiky s udržitelnými zemědělskými systémy

a prosperujícími venkovskými oblastmi.  Carlos Moedas (evropský komisař pro výzkum a inovace)

shrnul, jaký by měl být budoucí rámcový program pro výzkum a inovace EU po roce 2020. 

Druhý den konference byl rozdělen v závislosti na preferenci jednotlivých účastníků do paralelních

sekcí:  Management  chytrých  zdrojů  /  Zdravé  rostliny,  zvířata  a  ekosystémy  pro  zdravé  lidi  /

Atraktivní, chytré a odolné venkovské komunity. Paralelní sekce Zdravé rostliny, zvířata a ekosystémy

pro zdravé lidi se zabývala pokrokem v oblasti zemědělského výzkumu a programu Horizon 2020.

Diskutovány byly priority a příležitosti pro budoucí financování zemědělského výzkumu. 

Záznam a jednotlivé prezentace z konference jsou k dispozici na: https://ec.europa.eu/programmes

/horizon2020/en/news/agriresearch-conference-innovating-future-farming-and-rural-communities

Závěr:
Během konference jsem získal  přehled o předchozím programovém období  2014-2020,  k jakému

pokroku v oblasti zemědělského výzkumu došlo v tomto období, jaké přínosy výzkumu a inovací pro

společnost byly zaznamenány a jakým společenským výzvám je třeba v budoucnu čelit.

Zpracoval a schválil:

Ing. Ondřej Kopp

vedoucí projektu INTER-INFORM VES17, LTI17006 ………………………………………..

Ing. Ondřej Kopp
jednatel ………………………………………...

V Rapotíně dne 13.9.2018

Fotodokumentace


