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PRVNÍ PODNIK ZÍSKÁ FINANCE NA SPOLE ČNÝ VÝZKUM S IZRAELEM 
ČESKO IZRAELSKÝ GESHER/MOST PODPO ŘÍ PRVNÍ SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY 

 

PRAHA, 15. září 2010: První česko-izraelská dvojice firem získala podporu pro společný výzkum 

z programu Gesher/Most. Česká Dekonta  spolu s Výzkumným ústavem anorganické chemie , 

a izraelský Hydrogen Catalyst  chtějí vyprecizovat postup výroby vodíku z metanu, aniž by p řitom 

jako odpadní produkt vznikal oxid uhli čitý . Výzkum si naplánovaly do roku 2012 a českou část 

projektu program podpo ří bezmála deseti miliony korun . 

 

„Naším cílem je vyvinout postup výroby vodíku zcela inovativním zp ůsobem , v němž bude hlavní 

roli hrát katalyzátor, který umí katalyzovat rozklad metanu přímo na jeho dva základní prvky, aniž by 

přitom současně vznikal oxid uhličitý,“ popisuje cíle výzkumu Jiří Kolena ze společnosti Výzkumný 

ústav anorganické chemie a. s. „Dotace z programu Gesher/Most nám otevírá prostor pro hlubší 

spolupráci a celý výzkumný projekt se díky ní výrazně urychlí.“ 

 

„Dekonta a Hydrogen Catalyst představily první výzkumný projekt, na jehož podpoře se shodli 

specialisté jak na české, tak na izraelské straně. Finance z prvního kola programu přitom můžou 

získat ješt ě další dva podniky, jejichž výzkumné plány hodnotitelské komise zatím posuzují,“ 

vysvětluje Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

„Při přípravách programu jsme mysleli hlavně na kvalitu výzkumných projekt ů,“ zdůrazňuje Yaakov 

Levy, velvyslanec státu Izrael v České republice. „Sešlo se několik vynikajících projektů a specialisté 

na obou stranách museli opravdu velmi složitě vybrat jen ty nejslibnější, které mají reálnou šanci 

podporu obou zemí získat.“ 

 

„V Izraeli se výtečně daří převádět výsledky původního výzkumu do obchodní praxe, Češi jsou zase 

pověstní svou schopností inovovat; výhody programu jsou tedy jasné na obou stranách,“ říká Martin 

Kocourek, ministr průmyslu a obchodu. „Spolu s ministerstvem školství CzechInvest už teď připravuje 

vyhlášení nového kola programu, který přichystá společným výzkumným projektům dalších 

až 60 miliónů korun. Český průmysl potřebuje podpořit a posílit svou orientaci na obory s vysokým 

podílem inovací , protože to je ta nejlepší cesta, jak mu zajistit dobrou budoucnost.“ 

 

„Izrael má sérii obdobných dohod podepsanou jen s hrstkou vybraných sv ětových zemí . S Izraelem 

máme historicky vynikající vztahy a chceme je dál rozvíjet,“ říká Karel Schwarzenberg, ministr 

zahraničních věcí. „Už teď přitom víme nejméně o dvou dalších zemích, které by mohly mít zájem 

otevřít s námi obdobný program i pro svoje podnikatele a výzkumníky.“ 

 

„Další kolo programu Gesher/Most bychom mohli vyhlásit už v říjnu nebo v listopadu letošního roku. 

Počítáme s tím, že přihlášky jednotlivých výzkumných projekt ů budeme sbírat do ledna p říštího 

roku ,“ říká Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest. „Program je otevřený pro podniky 

všech velikostí a jeho jedinou hlavní podmínkou je, aby na výzkumu vždy spolupracovala alespoň 

jedna firma případně výzkumná instituce jak z Česka, tak z Izraele.“ 
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„Do první výzvy programu Gesher/Most se přihlásilo celkem dev ět výzkumných projekt ů,“ shrnuje 

Marcela Kolveková, vedoucí Oddělení finanční podpory agentury CzechInvest, které má program 

Gesher/Most na starosti. „Do finálního hodnocení na české i izraelské straně nakonec prošlo šest 

výzkumných plánů.“ 

 

Program Gesher/Most je ur čený pro malé, st řední i velké podniky . Veřejné výzkumné instituce se 

ho mohou zúčastnit pouze ve spolupráci se soukromou firmou. Základní podmínkou přitom je, aby se 

na každém projektu podílel nejméně jeden partner z České republiky a jeden z Izraele . Výsledkem 

výzkumu musí být konkrétní produkt, u kterého je velká šance, že se ho podaří komerčně prosadit. 

 

Výzkumný projekt se musí týkat informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých 

technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a lékařské techniky nebo 

excelentního strojírenství. Celkem program mezi české a izraelské podniky rozdělí až 600 milion ů 

korun .  

 

Každý přihlášený projekt posoudí nezávislá komise jak na české, tak na izraelské straně. Proto je také 

nutné přihlášky připravit v angličtině. Pokud se experti z obou zemí shodnou, můžou se podniky těšit 

na to, že jim Gesher/Most zaplatí polovinu všech náklad ů vynaložených na spole čný výzkum . 

Veškeré informace včetně podrobných podmínek programu jsou dostupné na internetových stránkách 

Ministerstva školství http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/gesher-most/, a na webu agentury CzechInvest 

http://www.czechinvest.org/1program-geshermost. 
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KONTAKT NA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 
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KONTAKT NA MINISTERSTVO PRŮMYSLU 

A OBCHODU: 

Pavel Vlček 

Tiskový mluvčí 

tel.: +420 224 853 311 

mobil: +420 731 425 228 

email: pavel.vlcek@mpo.cz 

www.mpo.cz 
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KONTAKT NA VÝZKUMNÝ ÚSTAV 

ANORGANICKÉ CHEMIE: 

Jiří Kolena 
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www.vuanch.cz 

KONTAKT NA AGENTURU CZECHINVEST: 

Štěpánka Filipová 

Tisková mluvčí 

tel: +420 296 342 538 

mobil: +420 724 302 802 

email: stepanka.filipova@czechinvest.org    

www.czechinvest.org 

 


