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Horizont 2020
Rozpočet

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

Akce Marie Skłodowska-Curie 
8%%%% (6,162 mld. €)
Evropská rada pro výzkum
17%%%% (13,095 mld. €)

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



Vědecká kariéra a individuální granty
Mobilita a nezávislost … 

+

Zdroj: ERC

Dům zahraniční 
spolupráce
www.dzs.cz

Čeho chcete ve Vaší vědecké kariéře dosáhnout?
Potenciální dopad projektu na Váš profesní růst?



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 …



Hostitelské instituce
Akademický vs. neakademický sektor

� široká definice neakademického sektoru

� automaticky na základě PIC kódu

Society &&&& Enterprise Panel

→ Guide on beneficiary registration, validation and financial viability check 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-
lev_en.pdf

Zdroj: EK, DG EAC



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, větší 
flexibilita u EF: CAR, RI, 
SE)

AC („associated countries to H2020“): Albánie, Bosna a Hercegovina, bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Moldavsko, Island, Izrael, Černá Hora, Norsko, Faerské ostrovy, 
Srbsko, Švýcarsko,Turecko, Ukrajina, Tunisko, Grúzie, Arménie (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



Individuální vědecko-výzkumné pobyty 
pro zkušené výzkumné pracovníky I 

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



Individuální vědecko-výzkumné pobyty II
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, aj.* 

Výběr hostitelské instituce:

� mezinárodní spolupráce a sítě 

� zkušenost s (evropskými) projekty / účast v nich 

� výzkumná infrastruktura, kvalita školení (vedoucí, kurzy) 

* www.h2020.cz, http://www.net4mobility.eu/eoi.html



EURAXESS 
Síť poskytující informace a poradenství vědcům v 
praktických otázkách, souvisejících s mobilitou …

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

ITN, (IF), 
COFUND

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



Inovativní školící sítě I

(Innovative Training Networks - ITN)

� sítě, zajišťující školení a odbornou přípravu ESR

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

� ETN: možnost vyslání/secondmentu: až 30% celkové doby zaměstnání VP

� max. 540 člověkoměsíců, u projektů s pouze 2 příjemci max. 180 

� max. délka projektu: 4 roky



Inovativní školící sítě II

Konsorcia …

joint/double/multiple
doctoral degrees

ESR povinně zapsáni v doktorském studijním 
programu, povinná „joint supervision“ 

Zdroj: REA



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

� max. 540 člověkoměs., 4 roky

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

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



EVROPSKÉ/MEZISEKTOROVÉ VÝMĚNY

Výměny v rámci Evropy musí být mezisektorové.

Zdroj: REA



MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY 
EU/AC - TŘETÍ ZEMĚ

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!

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-
2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdfZdroj: REA



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



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



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**



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

Indikativní časový harmonogram – IF 2017 

Role expertůREA

REA

5M

3M

Zdroj: GfA



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 I 
(Award Criteria)

Each criterion will be scored out of 5. Decimal 

points will be given:

� 0- The proposal fails to address the 

criterion or cannot be judged due to missing 

or incomplete information.

� 1– Poor. The criterion is inadequately 

addressed, or there are serious inherent 

weaknesses.

� 2– Fair. While the proposal broadly 

addresses the criterion, but there are 

significant weaknesses.

� 3– Good. The proposal addresses the 

criterion well, although improvements would 

be necessary.

� 4– Very Good. Proposal addresses the 

criterion very well, but a small number of 

shortcomings are present.

� 5– Excellent. The proposal successfully 

addresses all relevant aspects of the 

criterion in question. Any shortcomings are 

minor.

Minimální požadovaná hodnota pro 
celkové hodnocení návrhu je 70%.



Cut-off scores
Standard European Fellowships (2014-2016)

Scientific panels IF-2014 IF-2015 IF-2016
CHE 89,6 90,8 91,8
ECO        86,6 89,8 90,6
ENG     88,6 90,6 91,8
ENV      90,4 91,2 92
LIF 90,6 92,4 92,2
MAT 90,2 91 91,6
PHY 90,4 91,2 91,2
SOC 92,8 92,2 92,8



Cut-off scores
Global Fellowships (2014-2016)

Scientific panels IF-2014 IF-2015 IF-2016
CHE 93,6 94 93,6
ECO        93,2 94 94,4
ENG     93,8 93,8 93,6
ENV      93,4 93,6 93,6
LIF 91,8 93,8 92
MAT 92,2 91,6 88,6
PHY 93 93,4 92,6
SOC 92,8 93,6 95



Kvalitativní hodnotící kritéria II
Individuální vědecko-výzkumné pobyty 

Pište informace do té části 

projektu, kde je hodnotitel 

bude hledat a nevynechávejte

žádné ze subkritérií hodnocení! 

Guide for Applicants!



Než začnete psát projekt …

� Detailně si přečtěte Guide for Applicants a MSCA Work Program („filozofie 

financování“, formální způsobilost …), příp. IF Survivors' Guide*

� MSCA nejsou čistě výzkumné projekty (školení, přenos znalostí, profesní růst). 

� Definujte své vědecké a profesní cíle, zamyslete se nad dopadem projektu.

� Podívejte se na úspěšné projekty a profily řešitelů (MCFA, CORDIS …).

� Vybírejte špičková pracoviště i školitele (zejména u GF je důraz dovoz 

znalostí) a ta, která mají zkušenosti s MSCA. 

� Připravujte projekt v úzké spolupráci s hostitelskou institucí/školitelem.

� Ptejte se na zkušenosti a „standardní řešení“.

� Mějte realistický časový plán (konzultace s hostitelskou institucí aj.)

� Kontaktujte NCP, grantová oddělení/oddělení mezinárodní spolupráce na instituci.

* neoficiální „návod“ na psaní IF projektů, vypracovaný MSCA NCP: www.net4mobility.eu



Váš projekt musí být kompetitivní!

EC: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-library/documentation/publications/index_en.htm

CORDIS – Projects and Results: http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
Marie Curie Alumni Association: https://www.mariecuriealumni.eu/



CORDIS – Projects and Results:  
http://cordis.europa.eu/fp7 



Očekávaný dopad
Individuální vědecko-výzkumné pobyty

Zdroj: MSCA Work 
Programme 2016-17, str.12



Individuální vědecko-výzkumné pobyty 
Část B návrhu

max. 10 stran!

max. 5 str.

max. 1 str. /příjemce

Ethics Self Assessment 

pouze pro partnerské 
organizace ve 3. zemích u 
Global Fellowship

The submission of the proposal falls 
under the full responsibility of the 
applicant organisation represented 
by the main supervisor. 

Table of Content (1 page)



Aktuální výzvy v rámci pracovního 
programu MSCA pro rok (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. €



POČET ORGANIZACÍ A VÝZKUMNÝCH 
PRACOVNÍKŮ V ČR ZAPOJENÝCH DO VÝZEV 
MSCA V RÁMCI H2020

Zdroj: EK, DG EAC, 
data k 8/3/2017

Number of CZ organisations in MSCA: 52



INSTITUCE V ČR S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ 
MÍRA ÚSPĚŠNOSTI ČR

Zdroj: EK, DG EAC, 
data k 8/3/2017



STATISTICS
IF-EF 2016: A-LIST PROPOSALS BY PANEL

Source: EC, DG EAC



STATISTICS
IF-GF 2016: A-LIST PROPOSALS BY PANEL

Source: EC, DG EAC

Success 

rate

GF 13,09%

CHE 12,31%

ENV 12,84%

ENG 12,70%

MAT 13,64%

PHY 13,19%

LIF 13,33%

ECO 11,54%

SOC 13,57%



Technologické centrum AV ČR
Národní informační centrum pro evropský 
výzkum - NICER

Poslání
� komplexní podpora účasti českých výzkumných týmů při zapojovaní do RP EU 

pro výzkum, vývoj a inovace resp. do ERA vč. získávání zpětné vazby o úrovni 
zapojení národních týmů do RP - zkušený tým NCP a analytiků RP

Naše služby
� informační aktivity

� www.h2020.cz (zpravodaj, odběr novinek), semináře a informační dny 
� workshopy na psaní projektů   

� publikační aktivity
� časopis ECHO a ERGO, www.h2020.cz, http://www.evropskyvyzkum.cz
� edice Vademecum …

� projektové poradenství (pre-screening, fin. a právní aspekty)
� uzávěrka pro pre-screening: 14.8.2017 

� statistická data, analýzy a monitoring účasti  ČR v RP
(ECHO 2/2013: Bibliometrická analýza úsp. žadatelů o ERC StG 2012, 
každoročně na podzim zpráva o účasti ČR v RP … )

NCP: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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VYBRANÉ MINULÉ AKCE …

H. Nowotny, CZEDER 8 (2010) J. P. Bourguignon and P. Exner, 
Striving & Supporting Excellence in Science conference (2014) 

Applicants´ workshops - ERC, 
H. Illnerová, P. Svoboda (2014) 

E. Zažímalová , MSCA IF 
Applicants´ Workshop, 2015 

J. Sauer, OxygenEUm, ITN 
Applicants´ Training (2016) 



Zdroje informací

Informace o výzvách, relevantní dokumenty 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

CORDIS – Community Research and Development Information Service
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html (podpořené projekty)

Akce Marie Skłodowska-Curie 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/rea (Výkonná agentura pro výzkum)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
(registrace do databáze hodnotitelů)
www.h2020.cz (TC AV ČR)
http://mariecurieactions.blogspot.ch/ (Marie Curie Actions blog)
www.net4mobility.eu (MSCA NCP Project Homepage)

EURAXESS (nabídka pracovních míst a vědecko-výzkumných pobytů)
http://ec.europa.eu/euraxess



Petra Perutková, tel.: +420 234 006 161, e-mail: perutkova@tc.cz
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Vítejte na našich akcích & hodně štěstí při přípravě projektu! ☺


