


Evropská komise financuje v oblasti výzkumu projekty v následujících 

programech:

HORIZON 2020 

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration Fund 

Consumer Programme

COSME 

Internal Security Fund - Borders 

Internal Security Fund - Police 

Justice Programme

Promotion of Agricultural Products 

Research Fund for Coal & Steel 

Rights, Equality and Citizenship Programme

http://ec.europa.eu/research/index.cfm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

V rámci programu jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy. V rámci jedné výzvy může uspět 

více konsorcií, tedy více projektů. 



Veřejné zakázky v Evropské unii

TED (Tenders Electronic Daily) elektronická databáze veřejných zakázek, obsahuje 

také veřejné zakázky v oblasti vědy a výzkumu. Např. Director-General for Research 

and Innovation, European Commission.

http://ted.europa.eu/TED

Je nutné mít ECAS účet  a následně je možné se registrovat s uvedením země původu

http://ted.europa.eu/TED


Základní rozdělení uživatelských rolí

Role v organizaci a v projektu

Všichni účastníci v organizaci a projektu musí mít zřízen účet 
„ECAS account“. 

Při registraci se uvádí přihlašovací jméno, jméno a příjmení a emailová adresa.

https://ecas.ec.europa.eu/cas

Všichni partneři projektu musí mít validovanou roli v organizaci:

LEAR (Legal Entity Authorised Representative) – 1 osoba – forma dopisem

PCoCo (Primary Coordinator Contact) – 1 osoba za projekt/konsorcium

PCoCO dále uděluje role jednotlivým členům řešitelského týmu koordinátora a role PaCo
(Participant Contact) u všech partnerů projektu.

https://ecas.ec.europa.eu/cas


Koordinátor: 

Legal entity appointed representative (LEAR)

Primary coordinator contact (PCoCo) 

Coordinator contact (CoCo) 

Legal signatory (LSIGN)Financial Signatory

(FSIGN)

Task Manager (TaMa)

Team Member (TeMe)

Účastník: 

Legal entity appointed representative (LEAR) 

Participant contact (PaCo) 

Legal Signatory (PLSIGN) 

Financial Signatory (FSIGN)

Task Manager (TaMa) 

Team Member (TeMe)

Základní a specifické uživatelské role

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – Fellow, Main Host Institution Contact ve 

fázi přípravy, Coordinator Contact, Task Manager, Team Member



Organizační role - ČVUT

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

LEAR – Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

FSIGN – tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení

ke každému přijatému projektu musí (Primary) Coordinator Contact (PCoCo/CoCo) 

nebo Participant Contact (PaCo) přiřadit roli LSIGN a FSIGN 



Elektronický schvalovací proces 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 

Řešitel za ČVUT uvádí pracovní emailovou adresu.

V případě přijetí 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 to Grant Agreement“  

v tištěné podobě se uzavírá „Consortium Agreement “(model DESCA) mezi všemi 

účastníky, http://www.desca-2020.eu/, únor 2016



Letter to researchers, innovators, participants and coordinators of European 

Union projects in the 7th Framework Programme and HORIZON 2020. 

Robert-Jan Smits, Director-General for Research and Innovation, European 

Commission

Dopis „avoid-finance-errors2_en.pdf“

https://research.cvut.cz/pages/10-mezinarodni-podpora



Program 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%





HORIZON 2020 Online Manual



AGA – Annotated Model Grant Agreement, version 2.1.1, 1 July 2016 

Dokument vyjasňují podmínky k „General Model Grant Agreement“ + příklady.



Work Programme 2016 – 2017

Příklad 





Evropská komise zveřejňuje výzvy v HORIZON 2020 na dvouleté období, 

2014-2015, 2016-2017, atd. 

Příklad: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html


Příklad: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html


Návrh projektu odesílá elektronicky pouze koordinátor









Základní informace

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 ručně se nedoplňují. 

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%.

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, DPH, odpisy, osobní náklady odpovídající výši úvazku, ……



Pokud pracujete pouze na projektu HORIZON 2020 (celým úvazkem) – není 

požadován výkaz práce, 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“. 

Základní informace



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 (odpisy)

• 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 jednotlivými rozpočtovými položkami a partnery je možný v průběhu 

realizace projektu

Základní informace - shrnutí



Příklad naplánovaného rozpočtu

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 €

* 3500-4500 €/ měsíc, včetně povinných zákonných odvodů za zaměstnavatele, 

a max. výše bonusu, 15 % rezervy – kurové změny, kariérní růst

** u vybraných výzev, např. akce MSCA platí měsíční sazby



Rozpočtové položky



Identifikační údaje ČVUT v Praze

Jediným statutárním zástupcem ČVUT je rektor, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.,

kontakt: rektor@cvut.cz, +420 22435 1111.

IČ 68407700, DIČ CZ68407700

Právní forma subjektu: Veřejná vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých

školách)

Typ organizace podle Rámce pro státní podporu státní podporu výzkumu, vývoje a

inovací 2014/C 198/01 : Výzkumná organizace

V rámci projektů financovaných Evropskou komisí, uveďte tzv. PIC: 999848744

ČVUT je v databázi Evropské komise registrováno jako:

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, Zkratka: CVUT

EuropeAID: ID CZ-2008-FMP-1502828775

LEF ID: 6000098785

Osoba LEAR: Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., Rektorát, Odbor pro vědeckou a výzkumnou

činnost, pavel.koudelak@rek.cvut.cz, tel.:224 355 226

mailto:rektor@cvut.cz
mailto:pavel.koudelak@rek.cvut.cz

