
 

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T (+352) 4398 – 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu  

 

Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2017 týkajícího se 

evropských společných podniků pro výzkum 

 

 

 

 



2 

CH4105458CS02-18PP-CH294-18FIN-RAS-Summary_report_JUs_2017-TR.docx 2. 10. 2018 

Obsah 
Body 

Úvod 1–10 

Základní informace 1–2 

Společné podniky pro výzkum – partnerství veřejného a soukromého 
sektoru EU a průmyslu, výzkumných uskupení a členských států 3–5 

Rozpočet společných podniků 6–7 

Koncepce auditu 8–10 

Výsledky auditu 11–44 

„Čistý“ výrok auditora o spolehlivosti účetní závěrky všech společných 
podniků 11 

„Čisté“ výroky o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se 
zakládá účetní závěrka, u sedmi z osmi společných podniků 12–13 

Zdůraznění skutečnosti v souvislosti s příspěvkem EU na náklady projektu 
ITER 14–19 

Ostatní připomínky 20–43 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let 44 

 

Příloha I – Činnosti, rozpočet a zaměstnanci společných podniků 

Příloha II – Míry pákového efektu společných podniků (Horizont 2020) 

 



 3 

CH4105458CS02-18PP-CH294-18FIN-RAS-Summary_report_JUs_2017-TR.docx 2. 10. 2018 

ÚVOD 

Základní informace 

1. Provedli jsme audit osmi evropských společných podniků pro výzkum a vydali výrok 

o spolehlivosti jejich účetních závěrek a o legalitě a správnosti uskutečněných operací za 

rozpočtový rok 2017. Jedná se to tyto podniky: 

– F4E (ITER) – rozvoj energie z jaderné syntézy, 

– BBI – průmysl založený na biotechnologiích, 

– Clean Sky – čisté technologie letecké dopravy,  

– IMI – iniciativa pro inovativní léčiva,  

– FCH – palivové články a vodík,  

– SESAR – výzkumný projekt uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, 

– ECSEL – elektronické součásti a systémy, 

– S2R – Shift2Rail – inovativní železniční produkty. 

2. V tomto dokumentu jsou shrnuty výsledky auditů zveřejněné v našich specifických 

výročních zprávách o společných podnicích za rok 2017. Nejde tedy o samostatnou auditní 

zprávu ani stanovisko. 

Společné podniky pro výzkum – partnerství veřejného a soukromého sektoru EU a 

průmyslu, výzkumných uskupení a členských států 

3. Společné podniky (SP) jsou partnerstvími veřejného a soukromého sektoru, která hrají 

důležitou úlohu při plnění konkrétních aspektů politiky Evropské unie (EU) pro výzkum. 

Veřejný sektor je v SP zastoupen Komisí, která reprezentuje EU, soukromí členové 

společného podniku zahrnují různé partnery z veřejného a soukromého sektoru z daného 

odvětví a výzkumná uskupení. Všechny SP, kromě podniku ECSEL, fungují na bázi 

dvoustranného modelu s účastí Komise a odvětvových partnerů ze soukromého sektoru a 

výzkumných uskupení. ECSEL má trojstranný model, v němž se účastní také členské státy. 
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4. Členové přispívají na financování činností společných podniků. Komise poskytuje 

financování ze sedmého rámcového programu pro výzkum (7. RP) a programu Horizont 

2020. Dva společné podniky (SESAR a S2R) jsou také financovány z programu transevropské 

dopravní sítě (TEN-T). Odvětvoví a výzkumní partneři poskytují věcné příspěvky prováděním 

operačních činností SP a hotovostní příspěvky na správní a operační náklady společných 

podniků.  

5. V případě čtyř společných podniků (CS, FCH, BBI a S2R) musí partneři ze soukromého 

sektoru poskytnout i minimální objem věcných příspěvků na tzv. další činnosti, které nejsou 

součástí pracovních programů společných podniků, ale spadají pod jejich cíle. EÚD není 

oprávněn provádět audit těchto příspěvků. Nemůžeme tedy vydat stanovisko k jejich povaze, 

kvalitě nebo existenci, ani posoudit, zda by se na nich odvětvoví členové tak či tak podíleli.  

Rozpočet společných podniků 

6. Celkový rozpočet (prostředky na platby) společných podniků v roce 2017 činil 

2,1 miliardy EUR (2016: 1,8 miliardy EUR). Předpokládalo se, že celkové věcné a peněžní 

příspěvky od odvětvových a výzkumných partnerů budou na konci programového období 

podobného objemu. Na konci roku 2017 zaměstnávaly společné podniky 671 zaměstnanců 

(2016: 633). 

7. Informace o oblasti činnosti, rozpočtu a počtu zaměstnanců společných podniků jsou 

uvedeny v příloze I. 

Koncepce auditu 

8. V souladu s čl. 208 odst. 4 a čl. 209 odst. 2 finančního nařízení EU ověřují spolehlivost 

účetních závěrek všech společných podniků nezávislé externí auditorské společnosti. 

V souladu s mezinárodními auditorskými standardy jsme přezkoumali kvalitu práce 

provedené externími auditorskými společnostmi a získali dostatečnou jistotu, že se na jejich 

práci při formulování svých výroků o spolehlivosti ročních účetních závěrek SP za rok 2017 

můžeme spoléhat. 

9. Pokud jde o legalitu a správnost operací, u každého SP bylo součástí našeho auditu 

testování detailních údajů na základě reprezentativních vzorků platebních a příjmových 
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operací, analytický přezkum hlavních správních a operačních postupů (granty, zadávací řízení 

a najímání zaměstnanců), jakož i posouzení systému dohledu a vnitřního kontrolního 

systému společných podniků. Dále jsme prověřili vzorek auditů ex post provedených 

nezávislými auditorskými společnostmi u příjemců grantů ze 7. rámcového programu a 

analyzovali jsme centralizovaný systém pro kontrolu plateb z programu Horizont 2020 

ex post jak u SP, tak u společného auditního útvaru GŘ DTR (CAS). Kontrolovali jsme také 

úplnost postupu zpětného získávání prostředků SP v souvislosti se zjištěnými chybami a 

správnost výpočtů míry chyb. 

10. Komise v červnu 2017 dokončila hodnoticí zprávy o výkonnosti a o přidané hodnotě pro 

sedmý rámcový program (7. RP) a program Horizont 2020 sedmi společných podniků, které 

provádějí sedmý rámcový program a program Horizont 2020 (SESAR, CS, FCH, IMI, ECSEL, 

S2R a BBI). Analyzovali jsme výsledky průběžného a konečného hodnocení a související akční 

plány společných podniků. 

VÝSLEDKY AUDITU 

„Čistý“ výrok auditora o spolehlivosti účetní závěrky všech společných podniků 

11. Konečné roční účetní závěrky všech společných podniků ve všech významných 

(materiálních) ohledech věrně zobrazují jejich finanční situaci k 31. prosinci 2017 a výsledky 

jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními příslušných 

finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.  

„Čisté“ výroky o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní 

závěrka, u sedmi z osmi společných podniků 

12. Operace, na nichž se zakládají roční účetní závěrky sedmi společných podniků (F4E, BBI, 

CS, IMI, FCH, SESAR a S2R) za rozpočtový rok 2017, jsou ve všech významných (materiálních) 

ohledech legální a správné. 

13. Stejně jako v předchozích letech vydáváme výrok s výhradou o legalitě a správnosti 

operací, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku ECSEL. Významné rozdíly 

v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány (VFO) 

neumožňují společnému podniku ECSEL vypočítat jednotnou spolehlivou váženou míru chyb 
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ani míru zbytkových chyb. Nebyli jsme tedy schopni vyslovit závěr o tom, zda audity ex post 

poskytují dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných průběžných a 

konečných plateb na projekty 7. RP, jež společný podnik řídí. Pro provádění projektů 

programu Horizont 2020 není tento problém relevantní, protože za audit ex post odpovídá 

společný auditní útvar Komise.  

Zdůraznění skutečnosti v souvislosti s příspěvkem EU na náklady projektu ITER 

14. Stejně jako v roce 2016 doplnilo náš výrok auditora o roční účetní závěrce společného 

podniku F4E zdůraznění skutečnosti1 související s příspěvkem EU na náklady projektu ITER. 

15. V listopadu 2016 schválila rada ITER nový harmonogram a odhad nákladů a jako lhůtu 

pro dosažení prvního strategického milníku konstrukční fáze projektu („první plazma“) 

stanovila prosinec 2025 a jako odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze prosinec 

2035; oproti původnímu plánu jde o patnáctileté zpoždění.  

16. Na základě nového základního rozvrhu přepočítal společný podnik F4E související 

náklady při dokončení konstrukční fáze projektu ITER. V prosinci 2016 byly výsledky 

předloženy správní radě společného podniku. Odhadovalo se v nich, že konstrukční fázi 

projektu po roce 2020 bude EU muset navíc financovat částkou přibližně 5,4 miliardy EUR 

(nárůst o 82 % oproti předchozí schválené částce 6,6 miliardy EUR). 

17. Kromě konstrukční fáze musí společný podnik F4E po roce 2035 přispívat i na operační 

fázi ITER a na jeho následnou deaktivační fázi a fázi vyřazování z provozu. Celkový příspěvek 

na operační fázi po roce 2035 zatím nebyl odhadnut. Náklady na deaktivaci byly odhadnuty 

na 95,5 milionu EUR a na vyřazování z provozu na 180,2 milionu EUR (v hodnotách roku 

2001).  

18. Upozornili jsme na skutečnost, že nové časové odhady a odhady nákladů nereflektují 

nepředvídatelné události. V červnu 2017 vydala Komise sdělení o příspěvku EU na projekt 

                                                      

1 Zdůraznění skutečnosti se používá pro upozornění na skutečnost, která sice není v účetní 
závěrce významně (materiálně) zkreslena, ale je natolik důležitá, že je pro pochopení účetní 
závěrky jejím uživatelem zásadní. 
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ITER, v němž naznačila, že by bylo přiměřené mít rezervu pro nepředvídané události o délce 

až 24 měsíců u harmonogramu a v řádu 10–20 % u rozpočtu. Dokud Rada EU nepřijme 

rozhodnutí, bude se částka ve výši 6,6 miliardy EUR schválená Radou EU v roce 2010 

uplatňovat jako strop pro výdaje společného podniku do roku 2020. F4E přijal několik 

opatření k zachování tohoto prahu včetně odložení zadávacích řízení a instalace 

komponentů, které nejsou pro fázi první plasma zásadní. 

19. Soudíme, že i když byly přijaty určité pozitivní kroky ke zlepšení řízení a kontroly 

konstrukční fáze projektu ITER, riziko dalšího zvyšování nákladů a zpoždění realizace projektu 

přetrvává. 

Ostatní připomínky  

20. Aniž bychom zpochybňovali své výroky, vyjádřili jsme ve svých specifických výročních 

zprávách o společných podnicích různé připomínky, abychom zdůraznili důležité skutečnosti 

a poukázali na možná zlepšení týkající se rozpočtového a finančního řízení, vnitřních kontrol, 

pákového efektu příspěvků a hodnocení prováděných Komisí. 

Nedostatky v rozpočtovém plánování prostředků na platby 

21. F4E musel výrazně zvýšit prostředky na platby roku 2017 plánované v původním 

rozpočtu (o přibližně 284 milionů EUR, tj. o 52 %) na pokrytí skutečných platebních potřeb 

v roce 2017. Tento stav byl výsledkem závažných nedostatků v rozpočtovém plánování SP a 

ovlivnil rozpočet SP na rok 2018. 

22. Ve dvou případech (SESAR, IMI) byla míra čerpání prostředků na platby v roce 2017 

výrazně nižší, než se očekávalo. U společného podniku SESAR byla hlavní příčinou skutečnost, 

že se zpozdilo uzavírání grantových dohod programu Horizont 2020 a že nebyly zohledněny 

významné účelově vázané příjmy ze zpětně získaných prostředků týkajících se uzavřených 

projektů 7. RP. U IMI byla důvodem nízké míry čerpání rozpočtu především skutečnost, že 

byla omezena nebo odložena klinická hodnocení v rámci některých velkých projektů a že se 

zpozdilo uzavírání grantových dohod u uzavřených výzev v rámci programu Horizont 2020. 

Skutečnost, že SP mohou opakovaně účtovat nečerpané prostředky na platby z předchozích 
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let do rozpočtu na příští tři roky spolu s náročným procesem plánování rozpočtu má 

v rostoucí míře negativní dopad na míry plnění rozpočtu společných podniků u plateb. 

Uzávěrka 7. rámcového programu: SP dosáhly průměrné míry čerpání ve výši 87 % 

23. Informujeme o tom, jak společné podniky plní víceletý rozpočet programu 7. RP a 

programu TEN-T (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL). 

24. Pokud jde o pět společných podniků, které provádějí činnosti 7. RP (SESAR, CS, IMI, FCH, 

ECSEL), EU jim ke konci roku 2017 (závěrečná fáze 7. RP) poskytla skutečné hotovostní 

příspěvky v celkové výši 3,1 miliardy EUR z dohodnuté maximální výše hotovostních 

příspěvků ve výši 3,6 miliardy EUR. Z toho vyplývá, že průměrná míra plnění činností těchto 

SP ze 7. RP činila přibližně 87 %. 

V polovině programu Horizont 2020 se SP při plnění svých činností zpožďovaly 

25. Informovali jsme o tom, jak SP plnily víceletý rozpočet programu Horizont 2020. 

26. Pokud jde o sedm SP provádějících činnosti programu Horizont (SESAR, CS, IMI, FCH, 

ECSEL, BBI, S2R), EU jim ke konci roku 2017 (polovina programu Horizont 2020) poskytla 

skutečné hotovostní příspěvky ve výši 1,6 miliardy EUR z dohodnuté maximální výše 

hotovostních příspěvků pro všechny SP provádějící program Horizont 2020 ve výši 

7,2 miliardy EUR. Z toho vyplývá, že průměrná míra plnění těchto činností z programu 

Horizont 2020 nyní činí přibližně 23 %. Stávající míra plnění činností programu Horizont 2020 

byla nižší u IMI (11 %), především kvůli tomu, že projektová konsorcia potřebovala k uzavření 

grantových dohod programu Horizont 2020 dlouhou dobu, a u BBI (15 %). 

Největší část příspěvků členů ze soukromého sektoru připadla na věcné příspěvky na 

dodatečné činnosti mimo pracovní program SP 

27. Do konce roku 2017 přispěli odvětvoví a výzkumní partneři sedmi SP provádějících 

činnosti programu Horizont 2020 částkou 2,9 miliardy EUR, tj. 39 % z dohodnutých celkových 
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příspěvků ve výši 7,5 miliardy EUR. Tato částka sestává z 1 miliardy EUR2 v podobě věcných 

příspěvků na vlastní operační činnosti programu Horizont 2020 společných podniků (34 %) a 

z 1,9 miliardy ERU věcných příspěvků na dodatečné činnosti mimo pracovní program 

společných podniků (66 %). Navzdory důležitosti věcných příspěvků na dodatečné činnosti 

nejsou společné podniky povinny zveřejňovat je ve svých ročních účetních závěrkách a my 

nejsme oprávněni je kontrolovat. Nemůžeme se tedy vyjádřit k jejich povaze, kvalitě ani 

množství (CS, FCH, BBI, S2R). 

28. Pokud jde o BBI, Komise v únoru 2017 iniciovala změnu zakládacího nařízení BBI, aby 

umožnila poskytovat hotovostní příspěvky na úrovni projektů i odvětvovým členům. Je zde 

však velké riziko, že odvětvoví členové do konce programu nedosáhnou minimální výše 

operačních hotovostních příspěvků (182,5 milionu EUR). 

29. Další informace o plnění víceletých rozpočtů naleznete ve výroční zprávě společných 

podniků o činnosti. 

Vnitřní kontrolní systémy pro platby byly obecně účinné a udržely míru chyb pod prahem 

významnosti (materiality) 

30. Společné podniky zavedly spolehlivé kontrolní postupy ex ante založené na finančních a 

operačních dokumentárních přezkumech. U průběžných a konečných plateb ze 7. rámcového 

programu provádí audity ex post u příjemců nezávislé auditorské firmy najaté společnými 

podniky, zatímco v případě výkazů projektových nákladů v rámci programu Horizont 2020 

odpovídá za audity ex post u příjemců společný auditní útvar Komise. Všechny SP účinně 

využívaly tyto kontroly pro posuzování legality a správnosti uskutečněných operací. 

31. Pokud jde o grantové platby ze 7. RP, všechny SP (kromě podniku ECSEL) spočetly a 

vykázaly na základě výsledků auditů ex post ke konci roku 2017 míry zbytkových chyb 

nepřesahující 2% práh významnosti. To potvrdily i naše testy detailních údajů a přezkumy 

práce externích auditorských společností. 

                                                      

2 Do konce roku 2017 bylo ověřeno pouze přibližně 0,2 miliardy EUR z této částky (20 %). 
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32. Co se týče grantových plateb z programu Horizont 2020, pouze tři ze sedmi SP, které 

provádí projekty programu Horizont 2020 (CS, IMI a SESAR), byly schopny spočítat a vykázat 

míru chyb na základě dostatečných auditů ex post provedených společným auditním 

útvarem (CAS). Míra zbytkových chyb podniku SESAR pro platby z programu Horizont 2020 

činila 2,8 %. Nicméně s ohledem na poměrně nízký objem celkových plateb z programu 

Horizont 2020 ve srovnání s celkovým objemem plateb společného podniku SESAR v roce 

2017 zůstává celková míra zbytkových chyb pod prahem významnosti (materiality). 

33. Zbývající SP (FCH, ECSEL, S2R, BBI) budou mít první výsledky auditů ex post v roce 2018, 

neboť v roce 2017 byly jejich projekty z programu Horizont 2020 stále ještě v rané fázi 

realizace a jejich operační platby z programu Horizont 2020 v roce 2017 byly především 

platby předběžného financování. 

V rámci vnitřní kontroly a monitorování, v zadávání veřejných zakázek, v grantových řízeních 

i náborových řízeních i nadále přetrvávají nedostatky 

34. Na konci roku 2017 nebyl v rámci společných nástrojů Komise pro řízení a monitorování 

grantů programu Horizont 2020 dokončen vývoj v konkrétních oblastech potřebných pro 

zpracovávání věcných příspěvků SP. To mělo dopad na rámce vnitřní kontroly a monitorování 

čtyř SP (CS, IMI, SESAR, S2R). 

35. Při uplatňování standardů vnitřní kontroly bylo v případě ECSEL, SESAR a F4E zjištěno 

několik nedostatků. U SP ECSEL nebyla řádně vedena evidence výjimek. U SP SESAR vedl 

odchod klíčových zaměstnanců a následné pracovní přetížení pracovníků finančního odboru 

k nedostatkům ve finanční kontrole. U SP F4E byly zjištěny významné nedostatky 

v postupech vnitřní kontroly a monitorování v souvislosti s náborem klíčových vedoucích 

pracovníků, následnou kontrolou prohlášení vedoucích pracovníků o střetu zájmů a interními 

komunikačními strategiemi, které nebyly schopny zajistit šíření náležitých finančních 

informací relevantních pro roční účetní závěrku. 

36. U tří SP (ECSEL, S2R, SESAR) byly v roce 2017 zjištěny určité nedostatky v řízení 

zadávacích řízení. 
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37. U BBI jsme zjistili nedostatky v koncepci a řízení výzvy k předkládání návrhů pro granty 

na rok 2016, což vedlo k malému zohlednění (50 %) témat výzvy z oblasti výzkumu a inovací. 

Nefinancují se důležité akce v oblasti výzkumu a inovací. 

Kapacita SP mobilizovat příspěvky od členů ze soukromého sektoru na program Horizont 

2020 

38. Jedním z hlavních cílů společných podniků a současně jejich přidanou hodnotou je 

mobilizovat příspěvky od odvětvových a výzkumných členů v oblasti jejich činností po dobu 

existence SP (10 let). Jako ukazatel schopnosti SP mobilizovat příspěvky od členů ze 

soukromého sektoru jsme použili minimální koeficient pákového efektu vypočítaný na 

základě příspěvků členů, jak jsou definovány v příslušných ustanoveních zakládajícího 

nařízení společného podniku3. K zajištění přiměřené míry pákového efektu by se minimální 

příspěvky od členů ze soukromého sektoru na činnosti SP měly minimálně rovnat 

hotovostnímu příspěvku EU. 

39. Přehled minimálních koeficientů pákového efektu pro sedm SP provádějících činnosti 

programu Horizont 2020 je uveden v příloze II. V případě tří SP (CS, FCH, BBI) zakládací 

nařízení společného podniku nezavazuje členy ze soukromého sektoru poskytnout minimální 

věcný příspěvek na operační činnosti společného podniku. Pro tyto SP byl proto vypočten 

pouze jeden minimální koeficient pákového efektu zahrnující příspěvky jak na operační, tak 

na dodatečné činnosti. 

Hodnocení Komise a související akční plány SP 

40. V roce 2017 Komise dokončila závěrečná hodnocení SP zřízených v rámci 7. RP 

programu (SESAR, IMI, FCH, CS, ARTEMIS a ENIAC) a průběžná hodnocení SP zřízených 

v rámci programu Horizont 2020 (SESAR, IMI2, CS2, FCH2, ECSEL, S2R, BBI), která jsou 

stanovena v příslušných předpisech.  

                                                      

3 Minimální koeficient pákového efektu = celkové minimální příspěvky od člena ze soukromého 
sektoru, jak je definován v zakládacím nařízení SP / maximální hotovostní příspěvek EU pro SP, 
jak je definován v zakládacím nařízení SP. 
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41. Hodnocení byla provedena za pomoci nezávislých odborníků a týkala se výkonnosti 

společných podniků, pokud jde o relevantnost, efektivnost, účinnost, konzistentnost a 

přidanou hodnotu EU a zvláště přihlížela k otevřenosti a transparentnosti a kvalitě výzkumu. 

42. V říjnu 2017 Komise informovala Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení. 

I když hodnotitelé posoudili výkonnost společných podniků obecně jako kladnou, doporučili 

zvýšit účast odvětví, členských států, malých a středních podniků a dalších zúčastněných 

stran, zlepšit koordinaci s jinými evropskými a národními výzkumnými programy, zvýšit účast 

nových členských států, dále vytvořit rámec měření výkonnosti umožňující vyvozování 

odpovědnosti s klíčovými ukazateli výkonnosti pro lepší posouzení dopadů a sociálně-

hospodářských přínosů SP, zlepšit šíření a využívání výsledků projektů SP.  

43. V reakci na to vypracovaly všechny SP akční plány a v roce 2018 zahájily jejich plnění. 

EÚD provede následnou kontrolu plnění akčních plánů SP v průběhu finančního auditu roku 

2018. 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let 

44. Ve většině případů přijaly SP nápravná opatření v návaznosti na připomínky uvedené 

v našich specifických výročních zprávách z předchozích let. Podrobnosti jsou uvedeny 

v přílohách našich zpráv. V případě ECSEL a F4E provádění připomínek z předchozích let stále 

probíhá. 
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Příloha I 

 

 

Mateřské GŘ Oblast politiky Hlavní činnost 2017 2016 2017 2016

BBI GŘ RTD Výzkum
Výzkum a vývoj výrobků z biologického 
materiálu a biopaliv 92 66 20 20

CLEAN SKY GŘ RTD Výzkum Výzkum a vývoj leteckých technologií 244 288 41 41

ECSEL GŘ CONNECT Výzkum
Výzkum a inovace v oblasti elektronických 
součástí a systémů 290 244 29 29

F4E – FUSION FOR 
ENERGY GŘ ENER Výzkum

Výzkum a vývoj v oblasti energie z jaderné 
syntézy 865 720 447 415

FCH – PALIVOVÉ 
ČLÁNKY A VODÍK GŘ RTD Výzkum

Výzkum a vývoj v oblasti palivových článků 
a vodíku 199 116 26 26

IMI – INICIATIVA 
PRO INOVATIVNÍ 
LÉČIVA

GŘ RTD Výzkum Farmaceutický výzkum a vývoj inovativních 
léčivých přípravků

206 209 49 41

SESAR GŘ MOVE Výzkum
Výzkum a vývoj systému uspořádání 
letového provozu 192 157 40 44

S2R – SHIFT2RAIL GŘ MOVE Výzkum Výzkum a vývoj v oblasti železnic 44 52 19 17

Celkem 2 131 1 852 671 633

SPOLEČNÝ PODNIK

Konečný rozpočet 
(v mil. EUR)

Zaměstnanci 
(zaměstnaní ke konci roku)

Činnosti, rozpočet a zaměstnanci společných podniků
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Příloha II 

 

SPOLEČNÝ PODNIK Mateřské GŘ Oblast politiky Hlavní činnost
Pákový efekt pro 
operační činnosti

Pákový efekt pro 
operační + dodatečné 

činnosti

BBI GŘ RTD Výzkum
Výzkum a vývoj výrobků z biologického materiálu 
a biopaliv - 2,8

CLEAN SKY GŘ RTD Výzkum Výzkum a vývoj leteckých technologií - 1,25

ECSEL GŘ CONNECT Výzkum Výzkum a inovace v oblasti elektronických 
součástí a systémů 1,42 1,42

FCH – PALIVOVÉ 
ČLÁNKY A VODÍK

GŘ RTD Výzkum Výzkum a vývoj v oblasti palivových článků a 
vodíku - 0,67

IMI – INICIATIVA PRO 
INOVATIVNÍ LÉČIVA GŘ RTD Výzkum

Farmaceutický výzkum a vývoj inovativních 
léčivých přípravků 1 1

SESAR GŘ MOVE Výzkum Výzkum a vývoj systému uspořádání letového 
provozu 0,85 0,85

S2R – SHIFT2RAIL GŘ MOVE Výzkum Výzkum a vývoj v oblasti železnic 0,88 1,18

Míry pákového efektu společných podniků (Horizont 2020)
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