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Aktivity Technologického centra AV ČR

• založeno 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob,

4 odborná oddělení, ca 70 zaměstnanců

Národní informační centrum pro evropský výzkum: informační a 
konzultační služby při zapojovaní českých výzkumných týmů do 
rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace (program Horizon 
2020), monitorování účasti ČR v rámcových programech

Strategické studie: analýzy a studie pro rozvoj VaVaI, národní politika 
VaVaI, národní program výzkumu, regionální inovační strategie

Rozvoj podnikání: podpora komercionalizace výsledků výzkumu a 
zavádění inovací, vyhledání partnerů pro výzkumnou spolupráci, člen 
sítě Enterprise Europe Network a koordinátor sítě v ČR

CZELO: Česká styčná kancelář pro VaVaI v Bruselu, podpora zapojení 
českých týmů do mezinárodní spolupráce, zprostředkování kontaktů na 
EK, propagace českého VaVaI v Bruselu
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Národní informační centrum pro 
evropský výzkum 

• Respektované hlavní národní informační, konzultační a školící pracoviště, 

napomáhající zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru 

• Specializované poradenství českým výzkumným pracovištím při přípravě a 

řízení mezinárodních výzkumných projektů

• Systém NCP, projekt CZERA2 (2016-2018)

• Vyhledávání partnerů do řešitelských konsorcií

• Informační aktivity – konference (CZEDER), semináře, školení, workshopy 

pro žadatele

• Individuální poradenství (pre-screening projektů, finanční a právní aspekty)

• Monitorování a analýzy účasti ČR v rámcových programech

• Podpora státní správy při vytváření stanovisek ČR pro ERA 

4NCP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
support/national_contact_points.html



Elektronické informační a 
publikační aktivity 

5http://www.h2020.cz/cs

VADEMECUM

o Akce Marie Skłodowska-Curie v H2020

o Duševní vlastnictví v projektech H2020

o Pravidla financování projektů H2020

o HORIZONT 2020 - stručně o programu 

o Etika v projektech H2020



Národní portál pro H2020 
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Portál pro evropský výzkum

16. září 2016 7
www.evropskyvyzkum.cz
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National Information Network 
for Framework Programmes EU



Horizont 2020 – rámcový program 
pro výzkum a inovace

Období: 2014 - 2020

Rozpočet: 78,6 mld. €

Klíčová část strategie Evropa 2020, její vlajkové iniciativy
Unie inovací a Evropského výzkumného prostoru

� reakce na ekonomickou krizi

� řešení společenských problémů

� posílení pozice EU ve výzkumu, inovacích a technologiích

� zaměření na aktivity a cíle, které by nemohly být dosaženy 
samostatně jednotlivými státy 
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Struktura H2020



Horizont 2020
Rozpočet

H2020 budget: 78,6 billion € (current prices)

Marie Skłodowska-Curie Actions
8%%%% (6,162 mld. €)
European Research Council 
17%%%% (13,095 mld. €)

Zdroj (EK): 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf



Akce Marie Skłodowska-Curie I (MSCA)
Program pro podporu mobility, profesního 
rozvoje a kariérního růstu výzkumných 
pracovníků

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

Optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI v Evropě, výměna a získávání nových 
znalostí, vzdělávání VP, atraktivní příležitosti pro profesní růst (mobilita) …



Akce Marie Skłodowska-Curie II

Cíle a základní rysy: 

� bottom–up přístup (kromě témat EURATOMu)
� účast bez omezení věku a národnosti
� projekty na plný úvazek
� 100% financování (hrazena především mzda) 

Výzkumní pracovníci (VP):

(akademický titul, opravňující ke studiu v doktorském studijním programu)
� začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.
� zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.

Hostitelské instituce: 

� univerzity, výzkumná pracoviště, podniky …



Základní podmínka účasti
Mezinárodní mobilita …

EU3. země

Žadatelé – výzkumní 
pracovníci - nesmí v 

posledních 3 letech 

(před uzávěrkou výzvy, k 
datu zaměstnání v HI …) 
žít, pracovat nebo 
studovat v zemi, do
které o pobyt žádají, 
déle než 12 měsíců!

(neplatí pro RISE)

AC („associated countries to H2020“): Albánie, Bosna a Hercegovina, bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Moldavsko, Island, Izrael, Černá Hora, Norsko, Faerské ostrovy, 
Srbsko, Švýcarsko (od 15/9/2014, částečně),Turecko, Ukrajina (http://ec.europa.eu/ 
research/ participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf) 



Akce Marie Skłodowska-Curie III

Individual
Fellowships

(IF)

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro 
zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit 
jejich další vzdělávání a profesní růst díky 
mezinárodní a mezisektorové mobilitě 

Innovative
Training

Networks
(ITN)

Doktorské studijní programy, navržené
mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z 
veřejného i soukromého sektoru 

R&I Staff
Exchange 

(RISE)

Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou 
výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků 
v rámci společného projektu

COFUND
Spolufinancování regionálních, národních a
mezinárodních programů pro financování vědecko-
výzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů

European
Researcher´s

NIGHT

setkání VP se širokou veřejností s cílem usnadnit
dialog mezi VP a veřejností a motivovat mladé lidi k 
volbě profese VP

Typy grantů



Inovativní školící sítě 
(Innovative Training Networks - ITN)

� zajišťují školení a odbornou přípravu ESR 

� umožňují ESR získat nové zkušenosti/ znalosti 

v oboru (mj. intersektorové, mezioborové a 

mezinárodní), podporují jejich profesní růst a 

budoucí uplatnění na trhu práce

� ESR ze všech zemí, délka zaměstnání: 3-36 M

� ETN: možnost vyslání (až 30%)

� EID: min. 50% v neakademickém sektoru

European Training NetworksZdroj: REA



Individuální vědecko-výzkumné pobyty 
pro zkušené výzkumné pracovníky 

Podpora profesního rozvoje/kariérního růstu ER jakékoli národnosti*

their skills

+ možnost vyslání (secondment, do země EU/AC, 3-6 měsíců) 

* IF Global & Reintegration: občané zemí EU/AC & dlouhodobě pobývající
rezidenti (VP musí v těchto zemích aktivně na plný úvazek působit ve výzkumu
alespoň po dobu po sobě následujících 5 let). 

� Instituce v EU/AC (1-2 roky)
� Výjezdová fáze do TC (1-2 roky) 
� Povinná návratová fáze do EU/AC (1 rok)

Reintegration Panel 
� podpora návratu ER ze 3. zemí do EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě
Career Restart Panel – CAR
� podpora návratu do výzkumu po pauze, pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou

nepůsobil aktivně ve výzkumu
Society and Enterprise Panel – pro účastníky z neakademického sektoru



Jak najít hostitelskou instituci? 

� aktivujte osobní kontakty

� navštěvujte konference s Vaším CV a abstraktem projektu 

� kontaktujte instituci přímo se CV a abstraktem projektu 

� zdůrazněte oboustranně výhodnou situaci („win-win“): 

Budete mít vlastní zdroj financování! 

Hostitelská instituce také získá určité finance!

� projděte si webové stránky institucí, portál EURAXESS Jobs, www.h2020.cz …

Výběr hostitelské instituce:

� mezinárodní spolupráce a sítě 

� zkušenost s (evropskými) projekty / účast v nich 

� výzkumná infrastruktura, kvalita školení (vedoucí, kurzy) 



EURAXESS 
Síť poskytující informace a poradenství vědcům v 
otázkách mobility … 

EURAXESS Jobs – nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU projektů)

http://ec.europa.eu/euraxess/jobs

://ec.europa.eu/euraxess/jobs

ITN, (IF), 
COFUND



Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty 
(Research & Innovation Staff Exchange - RISE)

� podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí 

formou výměn pracovníků v rámci společného projektu

� výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí pracovníci, min. 6 

měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci 

� délka výměny: 1-12 měsíců

� partneři z min. 3 zemí, alespoň 2 partneři z EU/AC

� výměny nemohou probíhat v rámci jedné země či pouze mezi 3. zeměmi

� výměny v rámci Evropy (země EU/AC) musí být mezisektorové

� pobyty pracovníků ze třetích zemí v EU/AC mohou být financovány ze zdrojů 

EU jen, jedná-li se o pracovníky ze zemí uvedených v Příloze A pracovního 

programu H2020!



Spolufinancování regionálních,
národních, mezin. programů (COFUND)

� 1 příjemce: právní subjekt se sídlem v EU/AC

� cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelenci ve 

vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou

�min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce

� délka financování programu: max. 5 let 

� příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu (příspěvky 

stanoveny v pracovním programu MSCA)

doktorské studijní programy
(ESR)

vědecko-výzkumné pobyty
(ER ze všech zemí)

Cofunded Fellowship Programmes: EURAXESS JOBS



Finanční příspěvek EU 

* upraveno o korekční koeficient dané země
** jedná se o spolufinancování ve výši 50% z částek, stanovených 

v rozhodnutí EK č. C(2013) 8194

Marie 
Skłodowska-
Curie Action

Researcher unit cost

[person/month]

Institutional unit cost

[person/month]

Living 
allowance

Mobility 
allowance

Family 
allowance

Research, 
training and 
networking 

costs

Management 
and indirect 

costs

ITN 3 110* 600 500 1 800 1 200

IF 4 650* 600 500 800 650

Researcher unit cost

[person/month]

Institutional unit cost

[person/month]

RISE 2 000 1 800 700

COFUND
ESR 1 855**

325**
ER 2 625**



Podávání návrhu projektu

� Pouze do otevřených výzev („calls“)

� Dle pokynů v příručce pro žadatele („Guide for Applicants“, GfA) 

k aktuální výzvě příp. v pracovním programu („Work programme“, 

WP) pro dané období

� Prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí 

(→ Research & Innovation Participant Portal)

� Část  A: administrativní údaje o projektu (online formuláře)

� Část  B: odborný popis projektu (strukturovaný text, vkládá se jako PDF)



Podávání návrhu projektu
Participant Portal Submission Service (PPSS)
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/index.html



Hodnocení MSCA projektů I

Podání

projektu

Individuální

čtení
Consensus Panel

Finální

rozhodnutí

eligibility,

admissibility IER

na dálku lze na dálku

alokace min. 3 expertům

CR

návrh pořadí projektů

ESR

konečné 

pořadí

Uzávěrka Vyhodnocení Podpis grantové dohody

Role expertůREA

REA

5M 3M



Hodnocení MSCA projektů II

8 odborných panelů:
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Sociální a humanitní vědy 
(SOC)

Ekonomické vědy (ECO)

Životní prostředí (ENV)

Vědy o živé přírodě (LIF)

Matematika (MAT)

Fyzika (PHY)

Informatika a technické 
vědy (ENG)

Chemie (CHE) Award 
Criteria 

(kvalitativní)

Selection 
Criteria 

(formální)



Kvalitativní hodnotící kritéria 
Individuální vědecko-výzkumné pobyty 

Pište informace do té části 

projektu, kde je hodnotitel 

bude hledat a nevynechávejte

žádné ze subkritérií hodnocení! 

Guide for Applicants!



Aktuální výzvy v rámci pracovního 
programu MSCA pro léta 2016-2017

Výzva Datum 
vyhlášení

Datum 
uzávěrky

Rozpočet

IF-2017 11.4.2017 14.9.2017 248 mil. €

ITN-2017 15.9.2016 10.1.2017 430 mil. €

COFUND-2017 5.4.2017 28.9.2017 80 mil. €

RISE-2017 1.12.2016 5.4.2017 80 mil. €



European Research Council (ERC)
Podpora průlomových myšlenek vynikajících vědců 
z celého světa

ERC Stories: http://erc.europa.eu

„Research funded by the ERC is expected to lead to advances at

target for frontier research across Europe.“ (WP ERC)

„Research funded by the ERC is expected to lead to advances at

the frontiers of knowledge and to set a clear and inspirational

target for frontier research across Europe.“ (WP ERC)

� podpora individuálních řešitelů (PI)

� instituce v EU/AC

� vlastní volba tématu a týmu

� vědecká excelence (PI a projektu)

� finanční nezávislost na 5 let

� přenositelnost grantu

� mezinárodní vizibilita, značka kvality

� ALE: velmi kompetitivní, míra 

úspěšnosti ~ 12%



Vývoj vědecké kariéry a 
jednotlivé typy grantů



http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html



ZDROJE INFORMACÍ
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H2020

� www.ec.europa.eu/horizon2020
� http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
� http://ec.europa.eu/research/enquiries

CORDIS – Community Research and Development Information Service
� http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

ERC
�http://erc.europa.eu/

Marie Skłodowska-Curie Actions

� http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
� http://ec.europa.eu/research/rea (Research Executive Agency - REA)

EURAXESS

� http://ec.europa.eu/euraxess

National H2020 Portal

� www.h2020.cz



Petra Perutková, tel.: 00420 234 006 161, e-mail: perutkova@tc.cz
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Otázky?


