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INTERCAFE  
COST ACTION 635 

Přehled základních informací 
 

 
V Evropě narůstá zájem o projekt “INTERCAFE” probíhající pod záštitou COST. Tento informační leták Vás 
seznámí: (1) s odpověďmi na nejčastější otázky týkající se INTERCAFE, (2) s internetovými stránkami 
INTERCAFE a (3) poskytne Vám informace o projektu “REDCAFE”, na který INTERCAFE navázal. 
 
(1) Co je to COST? 
COST není součástí standardních dotačních programů Evropské Unie. Jedná se 
o mezivládní rámcový program podporující spolupráci na poli vědeckého a 
technického výzkumu. Již od roku 1971 COST podporuje národně financované 
vědecké projekty v rámci celé Evropy. Tato podpora probíhá prostřednictvím 
poskytování finanční podpory pro tvorbu sítě národních výzkumných projektů, 
které jsou označovány jako  “akce”. V současné době COST podporuje kolem 
200 akcí do kterých je zapojeno téměř 30 000 vědců. Více informací o COSTu 
lze získat na webových stránkách: http://www.cost.esf.org 
 
(2) Co je to INTERCAFE? 
INTERCAFE, “Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts” (Mezidisciplinární 
iniciativa k redukci konfliktů mezi kormorány a rybářstvím na celoevropské úrovni), je v systému COST evidována 
jako Akce č. 635. INTERCAFE probíhá od září 2004 do září 2008. Navazuje na předchozí projekt REDCAFE (blíže viz 

otázky 9 a 10). V pracovním týmu INTERCAFE jsou zastoupeni přírodovědci 
a sociologové. Obě jmenované skupiny se navíc zajímají o jednotlivé aspekty 
konfliktu kormoránů a rybářů. V současné době tento tým čítá 55 účastníků z 
25 zemí Evropy a Středního Východu: 16 ornitologů, 16 zástupců ichtyologů, 
chovatelů ryb, komerčních a sportovních rybářů, 10 ekologů, 7 sociologů a 6 
ekologů zabývajících se managementem vodních ekosystémů. 
  
(3) Co je cílem INTERCAFE? 
Hlavním cílem INTERCAFE je především zlepšení komunikace a sdílení 
poznatků týkajících se konfliktů mezi kormorány a rybáři a řešení konfliktních 
situací vzniklých mezi člověkem a přírodou. Principem INTERCAFE je 

vytvoření koordinované výměny informací, pomocí níž lze ovlivnit 
metodické postupy od lokálních úrovní až po mezinárodní evropskou 
úroveň. INTERCAFE si stanovuje 3 cíle: (1) zmírnění vzájemné 
nedůvěry mezi všemi, kdo se zabývají kormorány a rybářstvím, (2) 
vytvoření společných strategií managementu, (3) poskytnutí  užitečných 
a praktických rad manažerům a správním orgánům.  
 
 (4) Jak jsou podílníci zapojeni do INTERCAFE? 
INTERCAFE není obvyklou Akcí COSTU, neboť se pokouší do své 
výzkumné činnosti programu zapojit i místní subjekty, kterých se 
konflikt přímo týká. Kromě sociologů a přírodovědců se problematikou kormoránů zabývají i komerční rybáři, vlastníci 
rybích farem a sportovní rybáři působící ve sladkých vodách i při pobřežích, dále pak podnikatelé v rybářském odvětví, 
ochránci přírody a osoby zapojené do procesu rozhodování o využívání přírodních zdrojů. Na zasedání INTERCAFE 
jsou vždy přizváni místní znalci či podílníci, stejně jako k řešení jednotlivých příkladových studií (viz otázka 5). 

 
(5) Jak pracuje INTERCAFE?  
V souladu s předpisy COST je předběžný i konečný návrh zaměření a náplně 
akce hodnocen nezávislými vědeckými poradci. Účastníci akce INTERCAFE 
se scházejí 2-3krát ročně na jednáních, kde si mohou vyměnit zkušenosti a 
informace z jednotlivých zemí. Stejně jako náplň práce  INTERCAFE (viz 
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otázka č. 7), má i každé jednání specifické „téma“ a na jednání je pozváno několik místních expertů, kteří mohou danou 
problematiku s účastníky diskutovat. Součástí každého setkání je jednodenní exkurze zaměřená na dané téma. Kromě 
toho je každoročně jedno setkání věnováno řešení tzv. příkladové studie, kdy se účastníci ve spolupráci s místními 
experty během 2-3 denního jednání zaměřují na řešení konkrétní konfliktní situace.  
 
 (6) Jak je INTERCAFE financováno z prostředků COST? 
INTERCAFE každoročně obdrží od COST grantové prostředky, které však nejsou určeny jako mzdové prostředky 
účastníkům, ale slouží k financování cestovních nákladů a ubytování účastníkům spojených s pracovními jednáními. 
Roční rozpočet pro jednotlivé akce COST  je přibližně 70 tisíc EUR. Ani INTERCAFE není výjimkou, při setkáních v 
období 2004/2005 se částka na jedno sekání (Brusel, Lisabon, Gdaňsk) pro jednoho účastníka pohybovala kolem 350 
EUR, v období 2005/2006 setkání v Izraeli a Německu) se jednalo o částku 303 EUR.  
 
 

 (7) Co je cílem INTERCAFE? 
INTERCAFE není agitační skupinou, nemá přímou formální vazbu na politiky. 
Hlavním cílem INTERCAFE je vytvořit fungující systém k výměně současných 
informací a poznatků mezi vědci, místními obyvateli a lidmi s rozhodovacími 
pravomocemi či s politickými zájmy v rámci celé Evropy. Během čtyřletého 
projektu INTERCAFE bude vytvořena: (a) praktická metodologická příručka pro 
ty, kteří se zabývají či pracují problematikou kormorána, (b) přehled 
potenciálních postupů/nástrojů pro zmírnění dopadu kormoránů na rybářství, (c) 
databáze vodní soustavy k posouzení biologické a geografické 
situace/významnosti a rozšíření kormoránů, (d) vytvoření série informačních 
letáků vztahujících se k jednotlivým aspektům řešeného konfliktu. 

 
 
(8) Kde se dozvím více o INTERCAFE? 
Více informací o této akci COST naleznete na internetových stránkách akce 
INTERCAFE: http://www.intercafeproject.net 
 
(9) Co bylo  REDCAFE? 
REDCAFE (“Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a pan-
European Scale”) byl evropský projekt „EU Framework 5 Concerted Action“ 
probíhající v letech 2000-2002. Projekt REDCAFE byl tvořen zástupci vědců 
zabývajícími se problematikou kormoránů a jejich střetů s rybáři a probíhal 
především na biologické úrovni. V rámci projektu nebyly EU hrazeny žádné 
nové výzkumy. Podobně jako INTERCAFE (viz otázky 2-8), cílem REDCAFE 
nebylo vytvořit doporučení nebo řešení konfliktních situací, ale pokusit se 
shromáždit současné informace a poskytnout je nevědecké veřejnosti. Na základě výše načrtnutého/zmíněného přístupu 
REDCAFE shrnulo: (a) aspekty ekologie kormorána velkého, (b) konflikty mezi kormorány a dotčenými stranami 
(rybáři a ochranáři) a (c) možné nástroje managementu využívané v rámci celé Evropy. REDCAFE také provedlo 
ukázkovou studii v povodí v jižní Anglii, kde se kormoráni dostávají do střetu zejména s rekreačními (sportovními) 
rybáři.  

  
 
(10) Jak se dozvím více o REDCAFE? 
REDCAFE vydalo dvě zprávy. První Finální zpráva pro EU byla vydána v 
roce 2003 a je celoevropským přehledem hlavních otázek týkajících se 
problematiky kormoránů a oblasti rybářství. Druhá zpráva z roku 2005 je 
souhrnem národních přehledů 24 účastnických zemí. Každá země poskytla 
své údaje o početnosti kormoránů a jejich potravě, přiblížila interakce 
kormoránů a rybářství, specifické konfliktní situace, možné nástroje 
managementu a podrobnou bibliografii. Obě zprávy jsou volně dostupné na 
internetových stránkách INTERCAFE: http://www.intercafeproject.net 
 


