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Každé společenství, každý národ a každý stát je právě tak úspěšný, kolik dokáže
investovat do své budoucnosti. Věda, výzkum a inovace učinily v minulosti
z Evropy, kontinentu chudého na přírodní i lidské zdroje, vedoucí světovou sílu.
Také Češi přispěli k prosperitě Evropy řadou vědeckých objevů, vynálezů a patentů.
I díky tomuto potenciálu jsme se za první republiky stali šestou nejrozvinutější
zemí světa. Chceme na tuto skvělou tradici navázat.
Proto je jednou z priorit programového prohlášení vlády vytvoření podmínek pro
růst vzdělanosti a rozvíjení vědeckého bádání. Podpora Vědy, Inovací, Výzkumu,
Aplikací a Technologií je navíc mou ambicí osobní, mým privátním cílem coby
premiéra.
Chci nastartovat modernizaci České republiky, učinit z ní centrálu světového
výzkumu, inovací, nových patentů a špičkových technologií. Producenta výrobků
s nejvyšší přidanou hodnotou. Jsem přesvědčen, že pouze tudy vede cesta
k úspěchu. Protože budoucnost není v minulých řešeních, ale v nových
nápadech.

Mirek Topolánek, předseda vlády: „Věda dělá z peněz znalosti…
V roce 2007 vláda zvýšila prostředky na vědu o 1,5 mld. Kč vůči návrhu minulé
vlády.
Premiér Mirek Topolánek navrhuje zvýšení výdajů v dalších letech:
ｧ v roce 2008:
23, 0 miliardy Kč
č
ｧ v roce 2009:
24, 8 miliardy Kč
č
ｧ v roce 2010:
26, 8 miliardy Kč
č
to znamená meziroční nárůsty o 7%, resp. 8 %.
Ze strukturálních fondů Evropské unie půjde na vědu cca 15 miliard Kč ročně.
V roce 2008 získá věda z veřejných zdrojů celkem 0,95 % HDP.
Vláda podpoří mladé vědce a zvyšování vzdělanostního potenciálu.

…Inovace dělají ze znalostí peníze…
Podpoříme projekty, které jsou spolufinancovány z peněz firem využívajících
výsledky výzkumu.
Dokončíme systém nepřímé podpory výzkumu a vývoje tak, aby stimuloval podniky
k investicím do této oblasti a ke spolupráci s akademickým sektorem.
Vláda podpořila možnost požádat o vrácení DPH u výzkumných projektů, tj. u
příjemců podpory z Rámcových programů výzkumu a vývoje.
Vláda zachovala podporu firem provádějících výzkum a vývoj z vlastních prostředků.
Zvažujeme možnost daňově zvýhodnit i smlouvy podniků s univerzitami a
výzkumnými institucemi.

… podpoříme špičkový Výzkum, kde máme šanci být první, nebo druzí na světě,
nebo s takovými budeme spolupracovat…
Osobně dohlédnu na efektivní využívání peněz z Operačních programů Výzkum a
vývoj pro inovace, Podnikání a inovace, Vzdělání pro konkurenceschopnost.
V nich je na vědu celkem 105 miliard korun.
Výzkum a vývoj bude hodnocen podle měřitelných výsledků a objektivních kritérií.
Zvýhodníme Centra excelence a regionální výzkumná centra pro transfer
technologií.
Ekonomicky podpoříme transformace nejúspěšnějších univerzit na výzkumné
univerzity.
Výrazně zredukujeme počet 22 rozpočtových kapitol pro výzkum a vývoj a zásadně
zjednodušíme administrativu.
Účelem je zajistit rozvoj výzkumu a vývoje po roce 2015 i bez peněz z EU.

... my máme na to Aplikovat do praxe poslední výsledky výzkumu a vývoje…
Změníme systém podpory výzkumu a vývoje. Peníze konečně dostanou ti nejlepší.
Vláda vytvoří podmínky pro investice zahraničních firem, které přesunou inovační
centra do České republiky.
ｨ
ｨ
ｨ
ｨ
ｨ

nižšími náklady na výzkum a vývoj,
kvalifikovanými pracovníky,
kvalitou univerzit a výzkumných center,
zlepšením a zkvalitněním místní infrastruktury,
zavedením transparentního regulačního prostředí.

Vláda podpoří účinné zapojení České republiky do výzkumu a vývoje v EU a ve
světě.

… naším osudem není zůstat zemí laciných montoven, budeme centrálou
nejvyspělejších Technologií.
Vláda podpoří transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vytvoří širší prostředí
pro inovačníční výkonnost.
ｨ Novelou o investičních pobídkách budou podporovány především ty
projekty, které zapojí nové a náročné technologie.
ｨ Podporou projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
stimulujících růst inovačního potenciálu firem.
ｨ Zavádění nových technologií jsme podpořili i daňově zákonem o
stabilizaci veřejných rozpočtů.
ｨ Zlepšením podmínek pro podnikání např. novelou živnostenského
zákona, reformou justice a zpružněním trhu práce, zejména novelou
zákoníku práce.
Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti, trvalého hospodářského růstu a vyváženého
regionálního rozvoje české ekonomiky.

