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               5 měsíců       3 měsíce                                    Milestones 

       Deliverables 

 

          Psaní projektu 

 

 

 

  

 

 

          Milestones     REALIZACE 

          Deliverables 

           

          PŘÍPRAVA 
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Příprava projektu – online manual 
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H2020 Online Manual 

• 1. Call and topic specific documents 

• 2. Select your partners for the project 

• 3. Plan your project 

• Planning of the work (work packages, deliverables, 
milestones) - work plan: 

divides the planned work into work packages, 

assigns the related responsibilities and resources within the 
consortium, 

sets out a project time schedule, main milestones and 
deliverables, 

describes the project management structure, 

describes the communication and exploitation plans. 

• Budget 
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Zdrojové dokumenty 
 

             Účastnický portál 

  

   How to participate 

  

   Reference documents 

 

 Work programmes  Templates & forms  

 

     Work programme 2016 – 2017 Proposal templates 

     3.1 Work Packages,  
           Deliverables 

     3.2 Management structure, 
     milestones and procedures 
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Další zdroje informací  
Participant Portal – Support - FAQ 
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Pracovní balíčky 

• Rozdělení činností v projektu na pracovní balíčky          
(WORK PACKAGES) 

• Ty jsou dále rozděleny na dílčí úkoly (TASKS) 

• Aktivity musí promyšleně navazovat 

 

 

 

 

 

 

      Odborné znalosti   Odborné znalosti 

      Manažerské schopnosti 
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Work 
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Task 
Leader 



Deliverables a Milestones 
Ukazatele řešení projektu 

 

 

 

 

 

Dílčí výsledek projektu    Milník, mezník (událost) 

 - zpráva, dokument     Kontrolní bod 

 - prototyp      - pomáhá mapovat postup  

 - software, technický diagram      projektu 

 - patentová přihláška     Kritický bod – rozhodování          
       o dalším postupu projektu 

       (př. volba technologie) 
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Deliverable Milestone 



Plánování Milestones a Deliverables 
podle typu projektu 

Obecné 

• Manažerské aktivity – plán meetingů a informování o nich 

• Šíření výsledků (web, newsletter) 

• IPR 

• Risk assessment 

• Standardizace 
 

• CSA – společné akce, dokumenty mapující vědeckou 
komunitu… 

• RIA – teorie procesu, výzkum materiálů… 

• IA – prototypy, demonstrační akce, informace o tržním 
potenciálu, business models… 
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Milestones - příklady 

• Definování vhodného elektrolytu 

• Dokončení databáze s výzkumnými daty projektu 

• Identifikace nejvhodnějších technických řešení 

• Identifikace existujících norem a standardů 

• Hodnocení a porovnání navržených řešení 

• Validace softwaru 

• Analýza výhod a nevýhod různých zkoumaných řešení 

• Identifikace faktorů ovlivňujících trh 

 

Fixní datum (např. zahájení konference)/datum počítané od 
určité události, např. počítáno od podpisu grantové dohody 
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Deliverables 
Public/Confidential /Classified 
Information 

• Zdokumentování testovacích procesů 

• Vyvinutí metodologie; nová separační metoda;… 

• „Proceedings of the Conference“ 

• Revize standardů a norem 

• Vylepšené nebo nové klíčové indikátory výkonnosti 

• Doporučení vycházející z KPIs 

• Progress Report – zpráva o pokroku (x Periodic Report – 
pravidelná zpráva)  

• Publikace – režim Open Access 

• Data Management Plan (režim Open Access pro data) 
 

Režim „Důvěrné“ u výsledků – pokud jsou zahrnuty obchodně 
citlivé informace (ustanovení v Modelové grantové dohodě) 
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Tři složky projektu a jejich promítnutí do 
výsledků projektu 

oExcelence 

oDopad 

o Implementace 

Projekt musí obsahovat všechny tři složky – všechny budou 
součástí hodnocení. 

 

• RIA – větší důraz na excelenci, na vědeckou kvalitu; 

  základní výzkum 

• IA – větší důraz na dopad, na uplatnění na trhu; 

  aplikovaný výzkum (dopady na financování) 
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Šíření výsledků (dissemination) 

• Šíření výsledků, jejich využívání a hodnocení je samostatnou 
součástí pracovního programu. 

• Aktivity v této oblasti jsou koordinovány a monitorovány 
Evropskou komisí. 

• Úkolem účastníků projektu je maximalizovat dopad výzkumu 
a inovací a přispívat k využívání výsledků projektu během 
jeho zpracování i po ukončení projektu. 

• Data Management Plan (DMP) - nový prvek v H2020 – 
užívání DMPs – podrobnosti o tom, jaká data se v projektu 
vytvoří, zda a jak budou využívána nebo zpřístupněna pro 
verifikaci a opětné využití, jak budou uspořádána a uchována 

• Open Access - pro publikace 

           - pro data 
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Modelová grantová dohoda – General 
MGA 

• Článek 19 – předkládání výsledků 

  projektu 

• Identifikace výsledků v Dodatku 1 

• Role koordinátora 

• Rozlišení od periodické 

  a závěrečné zprávy 
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Key Performance Indicators (KPIs) 

• Klíčové ukazatele výkonnosti 

• Mohou být vytvářeny v průběhu projektu nebo se využijí již 
existující KPIs 

• Měří výkonnost procesu 

• Příklad – projekt COMTES: 

Skladování termální energie. 

KPIs vyvinuty v rámci projektů COMTES, SOTHERCO,   
MERITS a SAM.SSA. 

Jsou určeny pro systémy kompaktního skladování termální 
energie - Compact Thermal Energy Storage. 

Jsou definovány na třech různých úrovních:  

- System level, module level and material level 

http://comtes-storage.eu/kpi-downloads/ 
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Key Performance Indicators (KPIs)(2) 

• Kde se s nimi setkáme? 

 

• Př.: ENERGY – LCE-07-2016-2017: Developing the next 
generation technologies of renewable electricity and 
heating/cooling  

"Proposals shall explicitly address performance and cost 
targets together with relevant key performance indicators, 
expected impacts, as well as provide for development of 
explicit exploitation plans."  

 

Liší se podle zvolené technologie. 
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Etika v oblasti ENERGY 

• H2020 Programme: Guidance How to complete your ethics 
self-assessment 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gra
nts_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf  

• Human beings – informed consent of research particpants 

• Personal data 

• Non-EU countries 

• Environment, health and safety 

• Potential misuse of research results etc. 

Etické otázky detekovány při psaní projektu nebo doplněny na 
základě hodnocení projektu. 

Kontakt v TC AV ČR: Ing. Eva Hillerová; hillerova@tc.cz 
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Portál CORDIS – zdroj informací o 
úspěšných projektech minulých RP 
cordis.europa.eu  
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http://www.cordis.europa.eu/


Databáze CORDIS 
Browse by: Subject; Programme; 
Content type; Country 
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Content type: Project; Report Summary 
Periodic Reporting for period 1 
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Hodnotitelé projektů  
Nezávislé hodnocení 
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Zdroje informací 

• CORDIS: http://cordis.europa.eu/ 

• TC:       http://www.tc.cz/;  

http://www.h2020.cz/ 

• CZELO:    www.czelo.cz 

• Participant Portal: 

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

• H2020: 

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

• Výzkum v EU: 

 ec.europa.eu/research  

Děkuji Vám za pozornost. 
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