
Program Evropské komise HORIZON 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU 

Období 2014 až 2020

Rozpočet programu 80 mld. €

Priority
I. Vynikající věda, 32% podíl

II. Vedoucí postaveni evropského průmyslu, 22%

III. Společenské výzvy, 39%

Evropsky institut inovaci a technologii (EIT), 4%

Společné výzkumné centrum, EK (JRC), 3%

Seminář 21.9.2015





Např. Priorita I. Vynikající věda se dělí na tzv. aktivity:

 Evropská výzkumná rada - ERC

 Budoucí a vznikající technologie

 Akce Marie Skłodowska-Curie 

Posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů 

 Evropské výzkumné infrastruktury

V rámci aktivity jsou vyhlašované výzvy, které obsahují tzv. témata

V každé výzvě je několik témat s podobným zaměřením. V rámci jednoho tématu může uspět více uchazečů.



Akce Marie Skłodowska-Curie

V současné době existuje pět typů grantů:

Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN)

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou

podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že

napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v

akademickém sektoru.

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč.

možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru) i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)

Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících,

administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu. Komise tak chce podpořit vzájemné propojování

znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností.



Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Financování individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků, tak i na financování doktorských studijních

programů, v rámci nichž lze podpořit pouze začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů

(náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu, a to ve výši 50%), ostatní kategorie nákladů je možné dofinancovat ze

strukturálních fondů. Cílem Komise je prostřednictvím spolufinancování aktivit zvýšit strukturální dopad MSCA na rozvoj lidských zdrojů ve

vědě a výzkumu, podpořit excelenci v rámci Evropského výzkumného prostoru a v neposlední řadě posílit atraktivitu stávajících center

excelence.

Evropská noc vědců

Evropská noc vědců je každoroční setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností. Akce se koná vždy poslední pátek v září v celé EU a

je zaměřena zejména na žáky a studenty. Jejím cílem je usnadnit dialog mezi vědci a veřejností, zdůraznit společenskou potřebu vědců v

každodenním životě, zvýšit povědomí veřejnosti o vědě a výzkumu a motivovat mladé lidi k volbě profese výzkumníka. Akce probíhá formou

dnů otevřených dveří v laboratořích, experimentů, kvízů, výstav a přednášek.

Akce Marie Skłodowska-Curie



Četnost výzev

HORIZON 2020 – Work Programme 2016-2017 Marie Skłodowska-Curie Actions

Evropská komise zveřejňuje výzvy vždy na dvouleté období, 2014-2015, 2016-2017, atd. 

Předběžné verze většiny pracovních programů na období 2016-2017 jsou již k dispozici na web stránkách. 

Oficiální vyhlášení výzev se očekává v říjnu 2015.

Příklad výzvy:



Kde jsou výzvy zveřejňovány?

HORIZON 2020 – Work Programme 2016-2017 Marie Skłodowska-Curie Actions

Evropská komise zveřejňuje výzvy na webových stránkách tzv. Participant Portal:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

a dále je možné najít výzvy na research.cvut.cz:

https://research.cvut.cz/calls

http://www.h2020.cz

„H2020 Online Manual“ 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm

Externí podpora:

National Contact Points (NCP) – Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

CZELO: www.czelo.cz Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace. Možnost stáží! Rue du Trône 98, 1050 Brusel, Belgie
mj. uveden návrh pracovních programů HORIZON 2020  na období 2016-17-

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://research.cvut.cz/calls
http://www.h2020.cz/
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html


„H2020 Online Manual“ 





Postup podání návrhu projektu

 Koordinátor elektronicky podává návrh projektu za všechny uchazeče (Partners).

 Vyplní tzv. Partner Identification Code PIC 999848744 - ČVUT, údaje za ČVUT po 

vyplnění PIC jsou uvedeny v návrhu projektu automaticky a nedoplňují se. Jedná se o: 

„Legal Name“– CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, „Legal Address“ 

– Zikova 4, PRAHA, 16636. Zkratka je „CVUT“.

 Jednoho projektu se mohou zúčastnit nezávislé subjekty ze tří různých zemí EU-28 

nebo zemí asociovaných k H2020, výzva může přímo specifikovat zastoupení 

konkrétní země v konsorciu, třetí země. 

 Granty European Research Council ERC, koordinační a podpůrné akce, akce Marie 

Skłodowska-Curie Actions MSCA – možné podat návrh projektu jedním subjektem. 

 Míra podpory pro typ organizace jako je ČVUT činí 100%.



Vybrané informace

 Příjemci grantů v projektech H2020 musí zajistit otevřený přístup (OA) k 

recenzovaným vědeckým článkům, náklady spojené s OA jsou znatelné po dobu řešení 

projektu. 

 Nepřímé výdaje – 25% přímých výdajů vyjma subdodávek, nutné zohlednit podmínky 

případné účasti třetích stran.

 Příklady uznatelných nákladů: audit (>325 000 €/uchazeče), publikování v Open 

Access časopisech, Gender aspekty. 

 Pokud pracujete pouze na projektu H2020 (celým úvazkem) – není požadován tzv. 

„timesheet“, pouze čestné prohlášení. 

 Před odesláním návrhu projektu do Evropské komise je řešitel povinen informovat 

příslušné oddělení VaV na fakultě/ústavu, a dále zaevidovat návrh projektu v aplikaci 

EZOP, https://ezop.cvut.cz, poskytovatel „Evropská komise“, program „H20-Horizon 

2020“. 



Přehled základních rolí a smluv: 

• LSIGN (Legal Authorised Signatory) – rektor, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

• LEAR (Legal Entity Appointed Representative) – Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. (Odbor 

VaV, Rektorát) 

• FSIGN – tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení 

• V případě schválení projektu je vyžadován elektronický podpis osoby LSIGN v rámci 

Participant Portál v časové posloupnosti: 

- všichni účastníci projektu včetně koordinátora podepisují jako první dokument 

„Declaration of Honor“ 

- dále koordinátor podepisuje „Grant Agreement“ (GA)

- Evropská komise podepisuje „Grant Agreement“ 

- všichni účastníci podepisují „Accession Forms“ k GA

- v tištěné podobě se podpisuje a uzavírá konsorciální smlouva (typ DESCA) mezi 

všemi účastníky, http://www.desca-2020.eu/ 





Financování

Zásada neziskovosti, výdaje efektivní, hospodárné, skutečné 

Přímé náklady 

• Osobní náklady účastníků - mzda dle výše úvazku v projektu + odměny max. 8000 €/rok 

včetně povinných obvodů za zaměstnavatele, hrazeny jen produktivní hodiny

• Cestovní náklady 

• Ostatní přímé náklady 

• Investice 

• Subdovávky

• Nepřímé náklady (režie) , sazba 25% z přímých nákladů bez subdodávek 

• Návrh projektu – obsahuje předpokládané náklady včetně rezervy (změnové kurzy, kariérní 

růst, apod.)

• Realizace projektu – čerpání dle skutečných aktuálních výdajů

• Přesun mezi rozpočtovými položkami je možný



Příklad rozpočtových položek



Příklad naplánovaného rozpočtu – způsobilých nákladů v mezinárodním projektu

Osobní náklady 150 000 €

Subdodávky 5 000 €

Ostatní přímé náklady:

cestovné 15 000 €

odpisy dlouhodobého majetku 25 000 €

ostatní zboží a služby 5 000 €

Celkové přímé náklady 200 000 €

Nepřímé náklady (25% z přímých nákladů bez subdodávek) 48 750 €

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 248 750 €

MAXIMÁLNÍ VÝŠE GRANTU 248 750 €



NÁZEV PROGRAMU Horizon 2020
POSKYTOVATEL Evropská komise
POPIS Podpora vědecké excelence, inovace, účasti středních a

malých podniků, společenského dopadu a spolupráce mezi 
týmy EU i mimo

ROK ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROGRAMU 13. 12. 2013 - 2020
ČETNOST VÝZEV 1 x za dva roky
PŘEDPOKLÁDANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZVY předpoklad 13.10. 2015 na období 2016 – 2017
PŘEDPOKLÁDANÝ DEADLINE průběžně, 5 měsíců po vyhlášení výzvy
ODKAZ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en

/home.html
POŽADAVEK NA SPOLUPRÁCI ano, minimálně 3 na sobě nezávislé subjekty ze 3 různých zemí

SPECIFIKA k požadavku na spolupráci jsou stanoveny i výjimky, například 
ERC granty

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU 2 - 4 roky
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA PROGRAM 80 000 000 000 €
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA PROJEKT bližší informace v konkrétní výzvě, 

např. 1-2 mil €
SPOLUFINANCOVÁNÍ ne
REŽIE max. 25%

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


http://www.euraxess.cz/cz/



Celoevropská síť servisních center 40 zemí -> 200 center

iniciátorem a koordinátorem – Evropská komise

cíl: zatraktivnění Evropského výzkumného prostoru a pomoc při mobilitě vědeckých pracovníků a jejich 

rodinných příslušníků

Vyhledávání dle:

• Země

• Vědní obor

• Stupně kariérního růstu

• Další (klíčová slova apod.)

Pro nalezení vhodné pracovní pozice stačí vložit životopis!

SERVICES: osobní asistence vědcům a jejich rodinám

RIGHTS: informace o Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky

LINKS: kontakt s vědci mimo Evropu

JOBS: portál uveřejňující nabídky práce, grantů a stipendií



Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Rektorát

Tel: 224 35 5226, Pavel. Koudelak@cvut.cz

Děkuji za pozornost

Otázky?


