Izrael: šest nejzajímavějších aktivit na poli vědecké diplomacie
za rok 2020
Pandemie COVID-19 měla v případě Izraele negativní dopad na přípravu řady plánovaných
projektů. Kvůli restriktivním cestovním opatřením na izraelské straně nebylo bohužel možné
realizovat od března 2020, kdy vstoupil v platnost naprostý zákaz vstupu cizinců na území
Státu Izrael, žádné návštěvy českých vědeckých delegací. Obtížná situace panovala také
při návštěvě izraelských expertů v ČR. Tato složitá situace znemožnila například přípravy
cesty izraelských výzkumníků z prestižního Volcani Research Institutu na oblast zavlažování
a boje s půdní erozí na Českou zemědělskou univerzitu v Praze či příjezd delegace
izraelských start-upů v oblasti Průmyslu 4.0, která měla v roce 2020 ČR rovněž navštívit.
Přesto se však v roce 2020 podařilo na poli vědecké diplomacie realizovat řadu aktivit,
z nichž vybíráme 6 nejzajímavějších.
Vědecká diplomatka Delana Mikolášová se aktivně zasadila o to, aby se ČR ocitla v úzké
skupině 4 VIP zemí společně s Itálií, Německem a Ruskem, s nimiž v roce 2020 vyhlásila
Izraelská inovační autorita (IIA) společné výzvy v aplikovaném výzkumu navzdory rozsáhlým
rozpočtovým škrtům v důsledku pandemie COVID-19. Maďarsku ani Polsku se obdobnou
výzvu s IIA vyjednat nepodařilo. Partnerem výzvy je na české straně Technologická agentura
ČR (TA ČR). Veřejná soutěž v rámci programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 byla pro
žadatele z řad českých firem otevřená u TA ČR od května do července 2020, pro žadatele
z řad izraelských firem pak u IIA od července do září 2020. Čeští žadatelé na straně TA ČR
do výzvy podali 4 společné projekty, u IIA však plnohodnotnou dokumentaci dodaly nakonec
pouze 2 firmy. Finální hodnocení projektů na izraelské straně stále probíhá, výsledky by měly
být známy v průběhu měsíce ledna 2021. V roce 2019 v předchozím kole výzvy DELTA 2
uspěly 2 česko-izraelské projekty v aplikovaném výzkumu, které obdržely financování
na 36 měsíců, a jejich realizace stále probíhá. Obdobná výzva pro české a izraelské firmy
se ve spolupráci s TA ČR a IIA prozatím plánuje také pro jaro/léto roku 2021. V případě, že
máte o spolupráci s izraelskými firmami v oblasti aplikovaného výzkumu zájem, neváhejte
kontaktovat D. Mikolášovou, která Vám ráda poskytne další informace.
D. Mikolášová poskytla asistenci Ústavu dějin umění AV ČR při stěhování soukromé
knihovny dějin umění, kterou AV ČR darovala uznávaná izraelská historička umění
prof. Bianca Kühnel z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Po Prahy tak v září odcestovala
rozsáhlá knižní sbírka o více než 3000 svazcích, celkové délce přes 100 metrů a váze 2 tun.
Ucelený soubor knih, pojmenovaný The Jerusalem Library, obsahuje především literaturu
o Svatém městě jako inspiraci učenců a umělců nejen křesťanského středověku. Přesun
knihovny byl komplikovaný i kvůli probíhajícímu přísnému lockdownu v Izraeli, zásilka však
nakonec úspěšně doputovala do svého cíle.
V listopadu 2020 byl založen v Praze vůbec první Česko-izraelský akcelerátor pro ženy
(Czech-Israeli Women Accelerator, CIWA), jedním z hlavních partnerů je Česko-izraelská
smíšená obchodní komora. Akcelerátor se soustředí na práci s malými a středními firmami,
mladými talenty z řad studentů a klade rovněž důraz na podporu většího zapojení žen
do start-upového ekosystému.
D. Mikolášová přispěla k propojení vědeckého týmu vedeného doc. Jaroslavem Turánkem
z české firmy NEXARS s výzkumnou skupinou prof. Meital Reches z Hebrejské univerzity
v Jeruzalémě pro spolupráci na společném vývoji sublinguální vakcíny proti COVID-19, jejíž
první fáze testování již probíhá na zvířatech. České a izraelské vědecké týmy společně
s kolegy z Francie a Německa pokračují v komunikaci.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, agenturou CzechInvest a izraelským
partnerem Axis Innovation byl realizován 15. prosince 2020 webinář „Czech-Israeli Virtual
Forum: Innovation, Startups and Strategic Partners“ v rámci projektu ekonomické diplomacie
„PROPED“. Akce byla určená především českým start-upům a zájemcům o izraelský
inovační ekosystém. Přednášky tří izraelských expertů z AtoBe akcelerátoru v Jeruzalémě,
prestižního Bloomberg magazínu a nadnárodní korporace Kimberly Clark se v reálném čase
zúčastnilo více než 50 aktivních účastníků, následovaly „na míru šité“ konzultace českých
firem s izraelskými experty.
V závěru roku 2020 došlo rovněž k podpisu dohody o meziuniverzitní spolupráci mezi
Vysokým učením technickým v Brně a izraelským Technionem pro léta 2020-2023. Dohoda
předpokládá výměnu studentů a vyučujících mezi oběma institucemi, až to epidemiologická
situace umožní. Dohoda je konkrétním výstupem české vědecké mise v oblasti kybernetické
bezpečnosti, kterou v roce 2019 organizovala D. Mikolášová ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR. Delegaci VUT v Izraeli vedl doc. Jan Hajný z Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií, který po jednáních na Technionu podpis dohody inicioval.
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