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Základní rozdělení rolí v projektech Horizon 2020
Zdroj: H2020 Online Manuál



European Research Council (ERC)

- Principal Investigator

- Main Host Institution Contact

- Contact person

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

- Fellow

- Main Host Institution Contact

Specifické role



Organizační role - ČVUT

• LSIGN – rektor, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

• LEAR – Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

• FSIGN – tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení

Upozornění: ke každému projektu musí Primary Coordinator Contact PCoCo
nebo Participant Contact PaCo přiřadit roli LSIGN a FSIGN 

PIC ČVUT 999848744 



Elektronický podpis v Participant Portal

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 a Evropská komise podepisuje „Grant Agreement“
- všichni účastníci podepisují „Accession Forms“ k „Grant Agreement“ 

- v tištěné podobě se uzavírá konsorciální smlouva (model DESCA) mezi všemi účastníky, 
http://www.desca-2020.eu/

http://www.desca-2020.eu/


Schvalovací postup na ČVUT v Praze

• A/ Podání návrhu projektu

• Informovat pracovníky oddělení vědy a výzkumu o záměru podat návrhu projektu

• Evidence projektu v aplikaci EZOP

• Koordinátor odešle elektroniky návrh projektu do Evropské komise

• B/ Zahájení řešení projektu

• Informovat pracovníky vědy a výzkumu

• Dle instrukcí koordinátora a dané časové posloupnosti požádat o podpis pana rektora: 
„Declaration of Honor“, „Accession Form“ a „Consortium Agreement“, případně „Grant 
Agreement“ – v rámci elektronického schvalovacího procesu v EZOP

Grant Agreement a Consortium Agreement je nutné zaslat emailem prostřednictvím 
oddělení pro vědu a výzkum k právní kontrole Odboru pro vědeckou a výzkumnou 
činnost Rektorátu ČVUT a to min. 10 dní před termínem podpisu.



Děkuji za pozornost

České vysoké učení technické v Praze
Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost, Rektorát

pavel.koudelak@cvut.cz

tel.: 224 355 5226


