
 

 

Administrativní náležitosti pro podání a schválení projektu v programu 

HORIZON 2020 

 Veškeré informace k HORIZON 2020 od vyhlášení výzev až po vykazování řešených 

projektů jsou k dispozici na webu PARTICIPANT PORTAL. Výzvy jsou vyhlašovány 

vždy na 2 leté období, 2014-15, 2015-16 atd.  

V září 2015 budou vyhlášeny výzvy na období 2016-2017. 

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

 Vyhledejte si výzvu v nabídce CALLS nebo TOPICS, ve které budete podávat Váš návrh 

projektu, 

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

 V případě, že se jedná o první účast, zaregistrujte se jako External User a vytvořte si Váš 

osobní účet, tzv. European Commission Authentication Service (ECAS),  

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

 V případě, že máte vybraný vhodný „Topics“, koordinátor projektu zaeviduje (položka 

Submission Service) návrh projektu. Seznam Vámi podaných projektů jako koordinátor 

nebo podaných prostřednictvím koordinátora je uveden v sekci My Proposals/My Projects.  

 Koordinátor vyplní tzv. Partner Identification Code PIC 999848744 - ČVUT, poté obdržíte 

emailovou notifikaci (pokud je výzva dvoukolová, v prvním kole koordinátor v návrhu 

projektu PIC neuvádí, pouze uvede jména dalších účastníků projektu). „Legal Status of 

your organisation“ - údaje za ČVUT po vyplnění PIC jsou uvedeny v návrhu projektu 

automaticky a nedoplňují se. Jedná se o: „Legal Name“– CESKE VYSOKE UCENI 

TECHNICKE  V PRAZE, „Legal Address“ – Zikova 4, PRAHA, 16636. 

 Návrh projektu obsahuje Administrativní část (nutný Adobe Reader 8 a vyšší) a 

Technickou část, přílohy – ke každému „Topic“ je možné stáhnout „download templates“ 

s MS Word dokumenty. Nahrát je možné jen vyplněné PDF soubory. Údaje v 

Administrativní části se vyplňují online nebo offline, ale soubor nemůže být uložen offline 

podobě v PC více než 13 hod.  

Podrobný návod jak se registrovat v ECAS, jak najít vhodnou výzvu a podat návrh projektu je 

obsažen v podrobném dokumentu Evropské komise: „Proposal Submission Service User Manual“. 

Užitečné informace jsou uvedeny např. v: 

 „H2020 Online Manual“ 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

 „Reference Documents“ 

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

 „Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreements, Version 2.0.1, 12 May 2015“ Version 

2.0.1 

Další informace: 

 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, 
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 míra podpory pro typ organizace jako je ČVUT činí 100%, 

 

 granty European Research Council ERC, koordinační a podpůrné akce, akce Marie 

Skłodowska-Curie Actions MSCA – možné podat návrh projektu jedním sujektem, 

 

 všichni 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, Article 29 , Regulation No 1290/2013, 

 

 Příklady uznatelných nákladů: audit (>325 000 €/uchazeče), publikování v Open Access 

časopisech, Gender aspekty, 

 

 Pokud pracujete na pouze projektu H2020 (celým úvazkem) – není požadován 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 role v Participant Portal 

Koordinátor:  

- Legal entity appointed representative (LEAR) 

- Primary coordinator contact (PCoCo)  

- Coordinator contact (CoCo)  

- Legal signatory (LSIGN) 

- Financial Signatory (FSIGN) 

Účastník:  

- Legal entity appointed representative (LEAR)  

- Participant contact (PaCo)  

- Legal Signatory (PLSIGN)  

- Financial Signatory (FSIGN) 

Přehled všech rolí je uveden v Participant Portal:  

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/user-account-and-roles/roles-

and-access-rights_en.htm 
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Přehled základních rolí na ČVUT: 

LSIGN (Legal Authorised Signatory) – rektor, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

LEAR (Legal Entity Appointed Representative) – Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. (Odbor VaV, 

rektorát) 

FSIGN – tajemník fakulty, vedoucí ekonomického oddělení 

V případě schválení projektu je vyžadován elektronický podpis osoby LSIGN v rámci Participant 

Portál v časové posloupnosti: 

- všichni účastníci projektu včetně koordinátora podepisují jako první dokument 

„Declaration of Honor“ 

- dále koordinátor podepisuje „Grant Agreement“ 

- Evropská komise podepisuje „Grant Agreement“ 

- všichni účastníci podepisují „Accession Forms“ 

- v tištěné podobě se podpisuje a uzavírá konsorciální smlouva (typ DESCA) mezi všemi 

účastníky, http://www.desca-2020.eu/ 

K elektronickému podpisu pana rektora (osoba LSIGN) je nutné doložit podepsanou žádost 

z aplikace EZOP s podpisem řešitele, VaV oddělení, vedoucím pracoviště a vedení fakulty/ústavu. 

V poli Doplňující informace uveďte např. „Declaration of Honor/Accession Forms elektronický 

podpis v Participant Portal“. Žádost doručte na odbor VaV rektorátu ČVUT. Současně PCoCo/ 

PaCo přidá k danému projektu v Participant Portal roli LSIGN (prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.). 

Žádost z EZOP a „Grant Agreement“ zašlete ke kontrole Mgr. Aleně Králové 

alena.kralova@cvut.cz a Ing. Pavlu Koudelákovi, Ph.D. – pavel.koudelak@cvut.cz, kteří 

zajistí právní kontrolu dokumentu před elektronickým podpisem pana rektora. 

V případě, že je projekt schválen a podepsána konsorciální smlouva, obraťte se na Mgr. 

Královou z odboru VaV rektorátu, která Vám přidělí iFIS číslo. 

Jednotlivé výzvy je také možno nově vyhledávat v aplikaci Výzvy na adrese 

https://research.cvut.cz/, kde je možné nastavit tzv. Strážce výzev pro notifikace o nových 

výzvách, viz Manuál k aplikaci Semináře a Výzvy. 

Prosíme, dodržujte termíny pro podpis dokumentů min. 5 dnů, v případě kontroly Grant 

Agreement 7-10 dnů. 

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Králová, Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., Odbor VaV, rektorát 

4. 6. 2015 
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