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Základní rozdělení rolí 

• Role v organizaci  
• Role v projektu 
Všichni účastníci v organizaci a projektu musí mít zřízen tzv. „ECAS account“ 
ECAS - European Commission Authentication Service  
https://ecas.ec.europa.eu/cas 

 
Pouze dvě role jsou validovány Evropskou komisí: 
- LEAR (Legal Entity Authorised Representative) – 1 osoba za organizaci 
- PCoCo (Primary Coordinator Contact) – 1 osoba za projekt/konsorcium 
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Koordinátor:  
- Legal entity appointed representative (LEAR) 
- Primary coordinator contact (PCoCo)  
- Coordinator contact (CoCo)  
- Legal signatory (LSIGN) 
- Financial Signatory (FSIGN) 

 
Účastník:  
- Legal entity appointed representative (LEAR)  
- Participant contact (PaCo)  
- Legal Signatory (PLSIGN)  
- Financial Signatory (FSIGN) 

 

Základní uživatelské role 
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Základní rozdělení rolí 

Zdroj: H2020 Online Manuál 
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European Research Council (ERC) 
- Principal Investigator 
- Main Host Institution Contact 
- Contact person 
 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
- Fellow 
- Main Host Institution Contact 

 
 

Specifické role 
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Organizační role - ČVUT 

• LSIGN – rektor, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
• LEAR – Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. 
• FSIGN – tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení 

 
ke každému projektu musí (Primary) Coordinator Contact (PCoCo/CoCo) 
nebo Participant Contact (PaCo) přiřadit roli LSIGN a FSIGN  
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Organizační role - VŠCHT 

• LEAR – Ing. Anna Mittnerová 
nominuje 
• LSIGN – rektor, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 

  –  prorektor pro VaV  prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. 
• FSIGN – pracovník ekonomického odboru – Bc. Marek Dohnal 
ke každému projektu musí (Primary) Coordinator Contact (PCoCo/CoCo) 
nebo Participant Contact (PaCo) přiřadit roli LSIGN a FSIGN  
 
Partner identification code PIC VŠCHT Praha je 999867853 
Legal Name - VYSOKA SKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKA V PRAZE 
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Postup při zadávání rolí na PP 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

Important notice: Before being able to assign LSIGNs, each organisation must first 
explicitly accept the extended mandate of the LEAR for Horizon 2020. 
The details of this process and the templates to be completed and sent are described 
here: Extra task for appointed representatives (LEARs) under H2020 

To access and manage your organisation data online, you must have registered the 
data initially or been nominated as a Legal Entity Appointed Representative (LEAR) or 
an Account Administrator (appointed by the LEAR). As a Financial Statement 
Authorised Signatory (FSIGN), you can have a view of your organisation data. LEARs 
and Account Administrators can view all the roles of their organisation, nominate and 
revoke roles, as well as access the list of projects and proposals. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/lear-appointment_en.htm


Co vidí a vyřizuje LEAR ve svém účtu na Participnat Portalu 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

V  nabídce My Organisation (s) 
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Elektronický podpis v Participant Portal 
Podání návrhu projektu: 
- elektronicky zasílá návrh projektu pouze koordinátor projektu – role PCoCo 
- koordinátor PCoCo zadává PIC všech účastníků projektu, PIC ČVUT 999848744  
 
V případě schválení projektu je vyžadován elektronický podpis všech účastníků projektu  v 
rámci Participant Portál, role LSIGN: 
- všichni účastníci projektu včetně koordinátora podepisují „Declaration of Honor“ 
- koordinátor podepisuje „Grant Agreement“ 
- Evropská komise podepisuje „Grant Agreement“ 
- všichni účastníci podepisují „Accession Forms“   

 
- v tištěné podobě se uzavírá konsorciální smlouva (model DESCA) mezi všemi účastníky, 

http://www.desca-2020.eu/ 
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Příklad projektu  v 
HORIZIN 2020 

 RECOBA 
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Využijte „Strážce výzev“ na naší nové aplikaci  
https://researchapp.vscht.cz/calls 

https://research.cvut.cz/calls 
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Děkuji za pozornost 

České vysoké učení technické v Praze 
        
                          

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Rektorát 

pavel.koudelak@cvut.cz  
tel.: 224 355 5226 
 
anna.mittnerova@vscht.cz 
tel.: 220 443 675 
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