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Strategy and objectives

• Strategy 
– Commission priorities: European Green Deal, Economy that works for people, A 

Europe fit for the digital age, Protecting our European way of life, A stronger 
Europe in the world, A new push for European democracy

– Reflected into HE are mainly: European Green Deal, A Europe fit for the digital 
age, Economy that works for people, and the Recovery plan – emphasis on 
green economy, digital transformation, health research, a resilient society –
pandemics response, democracy

• Policies
– COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new ERA for 
Research and Innovation. COM/2020/628 final. Available at www: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN .
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Strategy and objectives
• Differences in comparison with H2020 

– No Integrating activities, clustering.
– RIs gather in projects from the ones providing basic research services to applied 

research and innovation.
– RIs gather around challenges not within the scientific domains. E.g., SSH with energy, 

SSH with Health etc.
– The budget did not grow in this priority as RIs are expected to apply to the Pilar II. 

Clusters, EU Missions and EU Partnerships.
– RIs are supposed to have in mind the end user of their services which is the citizen
– The Commission is working on the definition for Technology infrastructures

• TC CAS services
– Info days
– Consultations
– Analyses of possible participation
– Consultation of projects
– Mockup evaluation
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Structure of the RIs Work programme 
(2021-2022)

5 Destinations #2 Enabling an operational, open 
and FAIR EOSC ecosystem –

#4 Next generation of scientific 
instruments, tools and 
methods and advanced digital 
solutions  

#1 A well-functioning  
European Research 
Infrastructure landscape  

#3 RI services to support health 
research, accelerate the green and 
digital transformation, and advance 
frontier knowledge 

#5 Network connectivity -
enabler for collaboration 
without boundaries  



Opening of the calls and budget

• The WP has not been sent to the ISC yet.

• For this reason, a short version of the WP was drafted – the two listed calls will 
be opened in the second quarter of 2021 (April-May-June),

• The other calls are planned to be opened during 2021. Nothing is sure at this 
point:

– June 2021; September 2021

– November 2021 for 2022

• Indicative budget for 2021-2022 is 570 MEUR; Budget for HE RIs uncertain
and might need to be revised (€ 2.4 billion).
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Destination 1

16.8.2018 8

Destination #1 - Developing, consolidating and optimising European RIs 
landscape, maintaining global leadership 

Type of 
action

RI concept development (2022) RIA

Preparatory phase of new ESFRI RI projects (2021) CSA

Support to ESFRI (2021) CSA

Strengthen the bilateral cooperation on RIs with Africa: improving the knowledge base on climate
change (2021)

CSA

Transition to digital/remote RI access and service provision: lessons learnt, needs and best 
practices (2021)

CSA

Support to National Contact Points (NCPs) for Research Infrastructures (2021) CSA

International Conference on Research Infrastructures – ICRI 2022 (2021) – moved to other 
actions

CSA/NB

Support to the e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) CSA

Consolidation of the research infrastructure landscape – Individual support for ESFRI (2016) 
projects (2022)

CSA
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Conference during CZ PRES supported 
by EC

October 2022



EOSC – European Open Science 
Cloud

• EOSC Association AISBL established in 2020 
(summer); Member for CZ is the e- infrastructure 
(CESNET, CERIT-SC, IT4I); President Karel 
Luyben (CESAER)

• EOSC Partnership – between EC and EOSC 
AISBL

• EOSC SRIA – strategic research agenda
• The EOSC Partnership 

will be implemented in synergy 
among HE calls, national RnD programmes 
and cohesion policy programmes
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Destination 2
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SRIA objectives Destination #2 Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem Type

Open science 
practices and 
skills are 
rewarded and 
taught, becoming 
the ‘new normal’

Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce (2021) CSA

Supporting the development and coordination of activities of the EOSC Partnership (2021) CSA

Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices (2022) RIA

Improving & coordinating technical infrastructure for institutional OA Publishing across Europe (2022) RIA

Sustainable and 
federated 
infrastructures 
enable open 
sharing of 
scientific results

Deploying EOSC-Core components for FAIR (2021) RIA

Other actions not subject to calls for proposals: Delivering the EOSC-core infrastructure and services Proc.

Innovative and customisable services for EOSC (2021) RIA

Standards, tools 
and services allow 
researchers to 
find, access reuse 
and combine 
results

Enabling discovery and interoperability of federated research objects across scientific communities (2021) CSA

FAIR & open data in support of European preparedness for infectious diseases (2021) RIA

FAIR and open data sharing in support of cancer research (2021) RIA

FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters(2022) RIA

Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR 
data, publications & software (2022)

CSA



Destination 3

16.8.2018 12

Destination #3 RI services to support health research, accelerate the green 
and digital transformation, and advance frontier 

knowledge

Type of 
action

RIs services for rapid research responses to infectious disease epidemics RIA

RIs services to support research addressing cancer RIA

RIs services for a sustainable and resilient agriculture and agro-ecological transitions RIA

RIs services for responding to climate-related risks on the environment RIA

RIs services enabling the development of materials for a circular economy RIA

RIs services for sustainable and inclusive GVC and EU recovery from socio-economic crisis RIA

Enabling RI services for better use of imaging data to address challenges in thematic research 
areas

RIA

EBRAINS - Empowering neuroscience for health and brain inspired technology RIA

RIs services advancing frontier knowledge - MAPS RIA



Multi-Annual Priority Setting – MAPS
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Challenge-driven topics in: 

• Health: 3 topics on infectious diseases; cancer
and EBRAINS

• Food and agriculture: 1 topic on sustainable 
agriculture

• Environment/atmosphere: 1 topic on climate-
change risks

• Analytical physics for matter analysis: 1 topic on 
sustainable materials

• Socio-economic sciences: 1 topic on recovery 
from socio-economic crisis

• Data, Computing and Digital: 1 topic on 
acquisition and use of imaging data

Curiosity-driven topic domains:

• Environment/Geosphere; including 
geo-hazards and geo-resources

• Particle and nuclear physics 

Astronomy, Energy, Humanities,Health,
Environment/Biosphere  not proposed 
for the WP 2021-2022 because access 
provision in these domains is well covered 
by ongoing H2020 grants.  

To ensure continuity in the provision of 
access, these domains are proposed in 
2023-2024 – Arts and Humanities and 
Astronomy and particle Physics.
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WP 2021-2022 WP 2023-2024
Scien
tific 
doma
ins 

Challenge-driven 
topics 

Frontier 
knowledge 
domains

Challenge-
driven topics 

Fronti
er 
knowl
edge 
domai
ns  

Topics Horizon 2020 Last 
H2020 
call

ESFRI and 
ERICs 

HEALTH
RI services for 
rapid research 
responses to 
infectious disease 
epidemics 2021

RI services to 
support research 
addressing cancer 
and major chronic 
diseases - 2021

Digital services to 
empower 
neuroscience 
research for health 
and brain inspired 
technology via 
EBRAINS - 2022

No topics 
proposed under 
3.2 

Health domain well 
covered under 3.1 
topics, which call 
for higher levels of 
integration among 
different classes of 
RI (including 
societal issues) 
along the full 
medical R&D life-
cycle, up to drug 
development. 

Expected to be 
covered under 
3.1 - e.g.: 
personalised 
medicine; 
ageing/neurod
egenerative 
deseases; 
health&environ
ment (cross-
domain)

Microbial Resource Centres 2018 BBMRI
EATRIS
ECRIN
ELIXIR
ERINHA 
EU-
OPENSCR
EEN
Euro-
BioImaging
INFRAFRO
NTIER
INSTRUCT
MIRRI

Virus collections including for high-risk animal/human/plant 
pathogens

2019

Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases 2016

Facilities for high throughput DNA sequencing 2018
High throughput facilities for proteome analysis 2018
Structural biology research infrastructures for health and food 
research

2019

Solid-State NMR Infrastructure for Chemistry-Enabling access 2020

Molecular-Scale Biophysics Research Infrastructures 2020
Centres for replacement, reduction and refinement of non-human 
primate testing

2018

Cancer Xenograph facilities 2017
Vaccine infrastructures 2017
Proton clinical research facility 2017
Facilities for the translation of the emerging radionuclides into 
medical diagnosis and treatment

2020

Heavy Ion Therapy facilities 2020
Nanomedicine characterisation infrastructures 2019
Health and wellbeing Living Lab 2020

FET-Flagship Human Brain Project 2019



Destination 4
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Destination #4 Next generation of scientific instrumentation, tools and
methods and advanced digital solutions

Type

R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods RIA

Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex  phenomena at the 
service of RI communities

RIA



Destination 5
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Destination #5 Network connectivity in Research and Education –
Enabling collaboration without boundaries Type of action

FPA for Research and Education Networks FPA

Networking and collaboration services and investments in long-term capacity for 
Research and Education Networks in Europe SGA

Investments on International connectivity and collaboration SGA 



Short version of the 2021-2022 Work 
Programme. 

• Other Actions not subject to calls for proposals. Grants awarded without call for proposals 
according to Financial Regulation Article 195 (b).

• FAIR and open data sharing in support of the European preparedness for infectious 
diseases

(development of digital tools and data analytics for pandemic and outbreak preparedness, 
including tracking genomic variations of SARS-CoV-2 and identifying new variants of 
concern; Proposals should build on the European COVID-19 Data Platform);

• Research Infrastructure services for rapid research responses to infectious disease 
epidemics

(Priority should be given to support research projects targeting newly emerging virus variants, 
focusing on their detection, surveillance and assessment (changes in transmissibility and 
disease manifestation) and on the adaptation of intervention and prevention measures 
(medication, vaccines, public health measures) which likely requires also additional 
regulatory and clinical trials support.)
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Date: 19

Cluster 1: Health – possible participation of RIs

17-Sep-19

Destination 1. Staying healthy in a rapidly 
changing society
Prevention of obesity through the life 
course, molecular and neurobiological 
understanding of mental health …in 
2022-Personalised blue print of chronic 
inflammation in health-to-disease 
transition (RIs mentioned in text)
RIs for biomedicine, social sciences, 
SHARE, digitalisation, data infra

Destination 2. Living and working in a 
health-promoting environment
Exposure to electromagnetic fields, 
Indoor air quality, health impacts of 
climate change, EP for the Assessment of 
Risks from Chemicals (PARC)
RECETOX, RIs for biomedicine, RIs for
environment

Destination 3. Tackling diseases and 
reducing disease burden
Effectiveness research for healthcare 
interventions in areas of high public 
health, AI for treatment and care, EP for 
Pandemic Preparedness, AMR 
antimicrobial resistance 
RIs for biomedicine, socioeconomy, 
social sciences, data infra

Destination 4. Ensuring access to 
innovative, sustainable and high-quality 
health care
Data-driven decision tools for better 
health and care delivery and for policy-
making, quality of care and patient safety
Data in biomedicine, health care, 
infrastructures for storage and sharing of 
collected data according to FAIR 
principles, clinical research RIs

Destination 5. Unlocking the full potential 
of new tools, technologies and digital 
solutions for a healthy society
Smart medical devices, advanced 
therapies to treat highly prevalent and 
high burden diseases, tools for use and 
re-use of health data
BBMRI, ELIXIR, Biomedicine RIs, FAIR 
data sharing

Destination 6. Maintaining an innovative, 
sustainable and globally competitive 
health industry
Green and self-sustaining manufacturing, 
use and disposal of pharmaceuticals, 
health innovations/new models of pricing

RIs in toxicology, global value chains



Overview of possible RIs for Cluster Health
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Název,
Členství v hlavním ERIC

Akronym,
web

Hostitelská instituce Odpovědná osoba Charakteristika experimentů

Výzkumná infrastruktura 
RECETOX.

RECETOX
RI,http://www.recetox.muni.
cz/RI

Masarykova univerzita prof. RNDr. Jana 
Klánová, Ph.D.

Bezpečný management chemických látek, kontaminace životního prostředí a s tím 
souvisejících environmentálních a zdravotních rizik. Příčinné souvislostí mezi celoživotní 
expozicí člověka toxickým látkám a rozvojem chronických onemocnění.

Banka klinických vzorků
Člen BBMRI ERIC

BBMRI-CZ www.bbmri.cz Masarykův 
onkologický ústav

doc. Mgr. Roman 
Hrstka, Ph.D.

Zpracovává a dlouhodobě uchovává humánní biologický materiál a asociovaná klinická 
data, zejména primární nádorové tkáně a další vzorky.

České centrum pro 
fenogenomiku
Člen INFRAFRONTIER GmbH.

CCP,
http://www.phenogenomics.
cz

Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i.

doc. Radislav 
Sedláček, Ph.D.

CCP je nejrozsáhlejší českou RI poskytující unikátní a komplexní servisní portfolio v editaci 
genomu, zejména u laboratorních hlodavců, která se v současnosti provádí pomocí 
programovatelných nukleáz (např. CRISPR/Cas9); fenotypizace; farmakokinetika a 
toxikologie sloužící výzkumu nových léků.

Česká infrastruktura pro 
integrativní strukturní biologii
Člen Instruct-ERIC

CIISB

www.ciisb.org

Masarykova univerzita prof. RNDr. Vladimír 
Sklenář, DrSc

Expertíza a přístup k technologiím využívaným v oblasti integrativních metod strukturní 
analýzy biologicky důležitých buněčných komponent a makromolekul na různých úrovních 
rozlišení, a to od atomové až po buněčnou.

Český národní uzel Evropské sítě 
infrastruktur klinického výzkumu
Člen ECRIN-ERIC

CZECRIN

https://www.czecrin.cz

Masarykova univerzita doc. MUDr. Regina 
Demlová, Ph.D.;

Klinicky orientovaný biomedicínský výzkum prostřednictvím akademicky iniciovaných 
klinických studií. Vývoj inovativních léčiv personalizované somatobuněčné terapie v 
oblastech onkologie, pediatrie a vzácných onemocnění.

Národní infrastruktura pro 
biologické a medicínské 
zobrazování
Člen Euro-BioImaging ERIC

Czech-BioImaging,
https://www.czech-
bioimaging.cz/

Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Pavel 
Hozák, DrSc.

Distribuovaná výzkumná infrastruktura zobrazovacích pracovišť v ČR. Poskytuje otevřený 
přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií pro získání nových vědeckých dat, 
především v buněčné a molekulární biologii, genetice, fyziologii, parazitologii, nádorové 
biologii, neurovědách, vývojové biologii a patologii.

Národní infrastruktura chemické 
biologie, Člen EU-OPENSCREEN 
ERIC

CZ-OPENSCREEN,
www.openscreen.cz

Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i.

RNDr. Petr Bartůněk, 
CSc.;

CZ-OPENSCREEN provozuje v ČR nejmodernější výzkumnou infrastrukturu v oblastech 
chemické biologie a genetiky s možností otevřeného přístupu externím uživatelům.



Overview of possible RIs for Cluster Health- 2
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Český národní uzel Evropské 
infrastruktury pro translační 
medicínu
Člen EATRIS ERIC

EATRIS-CZ

https://eatris.cz/

Univerzita Palackého v
Olomouci

doc. MUDr. Marián 
Hajdúch, Ph.D.;

Expertíza v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Prostřednictvím 5 navzájem 
propojených platforem umožňuje EATRIS-CZ dosáhnout pokroku ve vývoji léčiv, vakcín a 
diagnostik až k úrovním tzv. „prvního podání u člověka“ nebo klinickému ověření typu 
„proof-of-concept“.

Česká národní infrastruktura pro 
biologická data
Člen ELIXIR

ELIXIR-CZ

https://www.elixir-czech.cz

Ústav organické
chemie a biochemie
AV ČR, v.v.i.

RNDr. Jiří Vondrášek, 
CSc.

ELIXIR-CZ je výzkumnou infrastrukturou pro organizaci, archivaci, sdílení a interoperabilitu 
dat za účelem jejich dalšího zpracování a analýz. Poskytuje pokročilé nástroje a výukové 
programy, které s používáním dat souvisejí, analýza biologických dat.

Národní centrum lékařské 
genomiky

NCMG

www.ncmg.cz

Univerzita Karlova prof. Ing. Stanislav 
Kmoch, CSc.;

Provoz nejmodernějších přístrojů a technologických zařízení pro analýzu genomu. 
Společně s rozvojem instrumentálního, technologického a bioinformatického zázemí 
proto NCMG shromažďuje genotypová data a buduje referenční databáze genetické 
variability populace ČR.

Český sociálně vědní datový 
archiv, člen CESSDA ERIC

ČSDA,
https://archiv.soc.cas.cz/

Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i.

Mgr. Jindřich Krejčí, 
PhD.

ČSDA slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům 
primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování. 
Národní uzel pan- evropské výzkumné infrastruktury.

Český národní uzel ESS, člen ESS 
Survey ERIC

ESS CZ, http://ess.soc.cas.cz/ Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i.

Mgr. Et Mgr. Klára 
Plecitá, PhD.

Příprava a realizace mezinárodních kvantitativních šetření populací evropských zemí a 
poskytování souvisejících datových a vzdělávacích služeb. Člen pan-evropské výzkumné 
infrastruktury European Social Survey ERIC.

Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe – účast ČR, 
člen SHARE ERIC

SHARE – CZ

http://share.cerge-ei.cz/

Národohospodářský
ústav AV ČR, v.v.i.

Radim Boháček, PhD. Multidisciplinární. Mezinárodní, longitudinální databázi mikrodat týkající se zdraví, 
socioekonomického postavení, sociálních a rodinných vazeb ve věku osob 50+. český uzel 
pan-evropské výzkumné infrastruktury.

ACTRIS – účast ČR
Člen ACTRIS

ACTRIC-CZ,
https://www.actris-
ri.cz/cs/menu/o-nas/

Český
hydrometeorologický
ústav

RNDr. Milan Váňa Kvalita ovzduší v ČR  a střední Evropě.  Studium chemických a fyzikálních procesů 
v atmosféře. Aerosoly, mračna a stopové plyny v atmosféře.  Koordinováno s ICOS-
CZECOS.

CzeCOS,
Člen ICOS ERIC

CzeCOS,
http://www.czecos.cz/

Centrum výzkumu
globální změny AV ČR,
v.v.i.

Prof. RNDr- Ing. 
Michal V. Marek, 
DrSc., dr.h.c.

Studie účinků globální změny na vodní a terestrické ekosystémy. Člen pan-evropské 
výzkumné infrastruktury ICOS.



Date: 22

Cluster 2: Culture, creativity and inclusive society –
possible participation of RIs

17-Sep-19

Destination 1. Innovative Research on 
Democracy and Governance 

Protecting and nurturing democracies, reshaping 
democracies.

RIs for sociology - ČSDA, ESS-CZ, SHARE, data RIs.

Destination 2. Innovative Research on the 
European Cultural Heritage and the Cultural and 
Creative Industries (CCI)
Research and innovation on cultural heritage and CCIs,Green 
technologies and materials for cultural heritage, management 
and sustainable financing of museums and other cultural 
institutions, preserving and enhancing cultural heritage with 
advanced digital technologies, safeguarding endangered 
languages in Europe
CLARIN, DARIAH,CLARIAH, all analytical RIs, environment

Destination 3. Innovative Research on 
Social and Economic Transformations
Inclusiveness in times of change, support in a changing 
world of work and social protection, migration

RIs for sociology - ČSDA, ESS-CZ, SHARE.



Overview of possible RIs for Cluster Creativity and 
Inclusive Society
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Název,
Členství v hlavním ERIC

Akronym,
web

Hostitelská instituce Odpovědná osoba Charakteristika experimentů

Český sociálně vědní datový 
archiv, člen CESSDA ERIC

ČSDA,
https://archiv.soc.cas.cz/

Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i.

Mgr. Jindřich Krejčí, 
PhD.

ČSDA slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům 
primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování. 
Národní uzel pan- evropské výzkumné infrastruktury.

Český národní uzel ESS, člen ESS 
Survey ERIC

ESS CZ, http://ess.soc.cas.cz/ Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i.

Mgr. Et Mgr. Klára 
Plecitá, PhD.

Příprava a realizace mezinárodních kvantitativních šetření populací evropských zemí a 
poskytování souvisejících datových a vzdělávacích služeb. Člen pan-evropské výzkumné 
infrastruktury European Social Survey ERIC.

Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe – účast ČR, 
člen SHARE ERIC

SHARE – CZ

http://share.cerge-ei.cz/

Národohospodářský
ústav AV ČR, v.v.i.

Radim Boháček, PhD. Multidisciplinární. Mezinárodní, longitudinální databázi mikrodat týkající se zdraví, 
socioekonomického postavení, sociálních a rodinných vazeb ve věku osob 50+. český uzel 
pan-evropské výzkumné infrastruktury.

Digitální výzkumná 
infrastruktura pro jazykové 
technologie, umění a humanitní 
vědy, člen CLARIN-ERIC a 
DARIAH ERIC

LINDAT/CLARIAH-CZ

https://lindat.cz/

Univerzita Karlova prof. RNDr. Jan Hajič, 
Dr.

LINDAT/CLARIAH-CZ se zabývá zejména jazykovými, ale i dalšími digitálními zdroji a 
nástroji pro jejich zpracování, vyvíjí je a poskytuje je v relevantních oborech vědecké 
komunitě, průmyslu pro vývoj aplikací a ve specifických případech, jako je jazyková 
kultura, i přímo veřejnosti. Poskytuje zdroje pro výzkum v jazykovědě, historii a historické 
bibliografii, kultuře a vědě o kultuře, historii umění, filozofii, filmové kultuře, vizuálním 
umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklóru, archeologii a také v několika 
interdisciplinárních oborech.

ACTRIS – účast ČR
Člen ACTRIS

ACTRIS-CZ,
https://www.actris-
ri.cz/cs/menu/o-nas/

Český
hydrometeorologický
ústav

RNDr. Milan Váňa Kvalita ovzduší v ČR  a střední Evropě.  Studium chemických a fyzikálních procesů 
v atmosféře. Aerosoly, mračna a stopové plyny v atmosféře.  Koordinováno s ICOS-
CZECOS.

CzeCOS,
Člen ICOS ERIC

CzeCOS,
http://www.czecos.cz/

Centrum výzkumu
globální změny AV ČR,
v.v.i.

Prof. RNDr- Ing. 
Michal V. Marek, 
DrSc., dr.h.c.

Studie účinků globální změny na vodní a terestrické ekosystémy. Člen pan-evropské 
výzkumné infrastruktury ICOS.
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Název,
Členství v hlavním ERIC

Akronym,
web

Hostitelská instituce Odpovědná osoba Charakteristika experimentů

Nanomateriály a 
nanotechnologie pro ochranu 
životního prostředí a udržitelnou 
budoucnost

NanoEnviCz,
https://www.nanoenvicz.cz/
cs

Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského, AV ČR,
v. v. i.

doc. RNDr. Ing. 
Martin Kalbáč, Ph.D.

Služby NanoEnviCz zahrnují řízené syntézy nanostrukturních materiálů, jejich komplexní 
chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich 
funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní 
prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie.

Výzkumná infrastruktura 
CzechNanoLab

CzechNanoLab,
http://www.czechnanolab.cz
/

Vysoké učení 
technické v Brně

Ing. Michal Urbánek, 
Ph.D.

Poskytuje přístup ke špičkovým přístrojům pro fabrikaci a analýzu nanostruktur, 
nanomateriálů a nanosoučástek. Na těchto pracovištích mohou působit výzkumní a 
vývojoví pracovníci, a to jak z akademického, tak z průmyslového prostředí z celé ČR i ze 
zahraničí. 

Centrum materiálů a 
nanotechnologií

CEMNAT,
https://fcht.upce.cz/

Univerzita Pardubice prof. Ing. Miroslav 
Vlček, CSc.

CEMNAT umožňuje výzkum a vývoj jednodimenzionálních nanomateriálů (např. 
nanotrubice a nanovlákna) a tenkovrstvých nanomateriálů, zejména funkčních vrstev, 
čímž posouvá trendy v jejich syntéze a praktickém využití.

Extreme Light Infrastructure –
ELI Beamlines

ELI Beamlines,
https://www.eli-beams.eu/

Fyzikální ústav AV ČR,
v. v. i.

Ing. Roman Hvězda ELI „beamlines“ umožní průkopnický výzkum nejen v různých oborech fyziky, avšak rovněž 
v odvětvích materiálových věd, chemie, biomedicíny, laboratorní astrofyziky a v mnoha 
dalších vědeckých disciplínách

Laboratoř fyziky povrchů –
Optická dráha pro výzkum 
materiálů, člen CERIC-ERIC

SPL-MSB,
https://nano.mff.cuni.cz/

Univerzita Karlova prof. RNDr. Vladimír 
Matolín, DrSc.

SPL-MSB poskytuje přístup k zařízením pro výzkum materiálů, fyziku a chemii povrchů, 
katalýzu a studium organických molekul. Tato zařízení zahrnují celou škálu 
fotoelektronových spektroskopií, ke kterým nenahraditelně přispívá MSB metodami 
založenými na synchrotronovém záření.

Laboratoř pro syntézu a měření 
materiálů

MGML, https://mgml.eu/ Univerzita Karlova prof. Mgr. Pavel 
Javorský, Dr.

MGCL disponuje nejmodernějšími zařízeními pro čištění kovů, syntézu nových materiálů a 
přípravu kvalitních monokrystalů 5 různými technikami. Unikátní kombinace různých 
metod růstu krystalů umožňuje uživatelům značnou flexibilitu a optimalizaci technologie 
přípravy zcela nových materiálů. Moderní přístroje pro rentgenovou difrakci a 
elektronovou mikroskopii umožňují detailní strukturní a fázovou charakterizaci vzorků. 
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