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H2020: Obecná pravidla účasti a typy 
projektů 

• Základní kritérium způsobilosti projektu: mezinárodní 
konsorcium nejméně 3 účastníků (vlastní právní 
subjektivita) ze 3 členských zemí EU nebo států 
asociovaných k H2020 

• Státy asociované k H2020: účastní se za stejných 
podmínek jako členové EU 

Island, Norsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, FYROM, Černá 
Hora, Srbsko, Turecko, Izrael, Moldavsko, Švýcarsko, Faerské 
ostrovy, Ukrajina (kromě anektovaných oblastí na Krymu a 
města Sevastopol), Tunisko, Arménie, Gruzie 

 

• Třetí země 

Průmyslově vyspělé – bez nároku na financování (USA, 
Japonsko, Kanada, BRICS….) 

Ostatní třetí země – s nárokem na finanční příspěvek 
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Typy projektů v H2020 

• "Top-down": 

  - Výzkumné a inovační akce, RIA 

  - Inovační akce, IA 

  - Koordinační a podpůrné akce, CSA 

• "Bottom-up" : 

  - Nástroj pro malé a střední podniky, MSP - SME Instrument 

  - Rychlá cesta k inovacím - Fast Track to Innovation, FTI 

• Specifické  - Cofund Actions: 

  - ERA-NET Cofund (Public-public partnerships) 

  - Pre-Commercial Procurement (PCP) Cofund actions 

  - Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund  Actions 

• Prizes – pobídkové ceny 
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Akce Marie Skłodowska-Curie  
Typy grantů (zdroj: P. Fedorová, NCP MSCA) 

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 



Horizont 2020: EIC Pilot 
(European Innovatin Council) 

Excellent  
Science 

Industrial 
Leadership 

Societal Challenges 

Evropská rada pro výzkum 
(ERC) 

LEIT: vedoucí postavení v 
průlomových a 
průmyslových 
technologiích 
• ICT 
• KETs 
• Vesmír 

Zdraví 

Mobilita Marie 
Sklodowska-Curie 

Potraviny, zemědělství 

Budoucí a vznikající 
technologie (FET) 

Energetika 

Doprava 

Evropské výzkumné 
infrastruktury 

Přístup k rizikovému 
financování 

Životní prostředí, 
suroviny 

Inkluzivní a inovativní 
společnost 

Inovace v MSP 
 

Bezpečnost 

Spreading excellence and Widening participation 
Science with and for Society 
Fast Track to Innovation 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 
Focus areas 7 

SME 
Instrument 

FTI 
FET Open 

Horizon Prizes 



EIC Pilot: specifika 
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 

 

Podporuje projekty se zvýšenou mírou rizika 

 

Schémata (s výjimkou Horizon Prizes) využívají plně 
„bottom-up“ přístup bez tematického omezení 

 

Výzvy jsou (s výjimkou Horizon Prizes) otevřeny průběžně, 
využívají tzv. cut-off dates (průběžné uzávěrky) 

 

Nabízí MSP zapojeným do projektů Nástroj pro MSP, FTI a 
FET Open specifické služby business koučingu, 
mentoringu, propojování s investory, přístupu k rizikovému 
kapitálu apod. 
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Nástroj pro MSP 

• Podporuje tržní uplatnění přelomových inovačních řešení 
malých a středních podniků, která mají mezinárodní až 
globální potenciál a zásadní dopad na růst a rozvoj MSP 
 

• Financuje: 

Zpracování studie proveditelnosti k ověření tržního 
potenciálu inovace 

Přípravu inovace pro vstup na trh 
 

• Další formy podpory: 

Business koučing 

Business acceleration services 
 

Specifikum nástroje pro MSP: nevyžaduje tvorbu 
mezinárodního konsorcia 
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Public Private Partnerships 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/e
n/area/partnerships-industry-and-member-states 

• JTIs – Joint Technology Initiatives – Společné 
technologické iniciativy              Inovace do odvětví, která 
vytvářejí vysoce kvalitní pracovní místa. 

Mají právní subjektivitu. 

Vyhlašují vlastní výzvy. 

 

• cPPPs – Contractual Partnerships with industry in 
research and Innovation – smluvní partnerství - plně 
integrovány do H2020 

V H2020 zaměření na 8 + 2 oblastí, hledané téma může být 
ve více  částech pracovního programu – např. EeB - Energy 
efficient Buildings. 
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Životní cyklus projektu 

Zveřejnění    Otevření        Příprava    Podpis            Podpis 

programu          výzvy  Uzávěrka     Vyhodnocení      grantové    konsorciální    grantové 

       dohody      smlouvy dohody  ŘEŠENÍ  

        PROJEKTU 

 

 

 

               5 měsíců                             3 měsíce                  Milestones 

        Deliverables 

 

          Psaní projektu 
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Jak se zapojit do projektu? 

• Chcete se zapojit do projektu a máte potřebnou kapacitu     
a odbornost? 

 

Najděte vhodné téma.   

 

Najděte vhodného/vynikajícího koordinátora.    

 

V průběhu celé přípravy projekt konzultujte (politiky EU         
v dané oblasti, finance, ochrana duševního vlastnictví, etika…) 

 

Respektujte časový plán.           
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Pracovní programy v H2020 

• Prostřednictvím pracovních programů se vyhlašují výzvy      
k podávání projektů (problém k řešení, rozsah, očekávaný 
dopad, typ projektu, očekávaný rozpočet, uzávěrka …) 

• Obecný úvod 

• General Annexes (seznam asociovaných zemí, hodnotící 
kritéria …) 

• Diseminace a komunikace 

• WP 2014 – 2015 

• WP 2016 – 2017 

• WP 2018 – 2020 – zveřejnění 27. 10. 2017,  

  Témata na léta 2019, 2020 průběžně   dolaďována. 

K jednotlivým tematickým prioritám pořádá EC a její agentury 
Informační dny.  
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Technology Readiness Levels 
(= od nápadu k realizaci) 

Jde o základní výzkum nebo aplikovaný výzkum? 

• TRL 1 – basic principles observed  

• TRL 2 – technology concept formulated  

• TRL 3 – experimental proof of concept  

• TRL 4 – technology validated in lab  

• TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially 
relevant environment in the case of key enabling technologies)  

• TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment 
(industrially relevant environment in the case of key enabling 
technologies)  

• TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment  

• TRL 8 – system complete and qualified  

• TRL 9 – actual system proven in operational environment 
(competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; 
or in space)  
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Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/home.html 
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Zdrojové dokumenty 
 

             Účastnický portál 

  

   How to participate 

  

   Reference documents 

 

 Work programmes  Templates & forms  

 

     Work programme 2018 – 2020 Proposal templates 
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Participant Portal – Online Manual 
 http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-

funding-guide/index_en.htm 
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Možnost hledání partnerů do projektu 
prostřednictvím Účastnického portálu 
(view/edit partner search) 
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Evropská komise 
Výkonné agentury 
 

Evropská komise 

• Příprava pracovních programů – DG Research and Innovation  

• Spolupráce s příslušným tematickým ředitelstvím – DG 
ENERGY, DG MOBILITY AND TRANSPORT … 

Agentury - jedním z úkolů je pomáhat Evropské komisi se 
správou programů EU.  

• Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) 
https://ec.europa.eu/easme/  

• Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) 
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020  

• Výkonná agentura pro výzkum (REA) 

https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-
agency_en   

• a další tři. 

 

 

 

 

 

19 

https://ec.europa.eu/easme/
https://ec.europa.eu/easme/
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en


Hodnocení projektů 

 Nezávislí experti hodnotí návrhy projektů na základě tří 
kritérií (více v General Annexes): 

• Kvalita vědecká a/nebo technologická (Excellence) 

• Dopad (Impact) 

• Implementace (Quality and efficiency of the implementation) 
 

  Aspekty, které je třeba brát v úvahu, závisejí na typu akce. 
Podrobnosti jsou uvedeny v obecných dodatcích pod          
H. Hodnocení. Požadavky mohou být dále upřesněny         
v jednotlivých výzvách. Stupnice od 1 do 5. 

 Finanční kapacita (on-line nástroj, který umožňuje 
koordinátorovi projektu sebehodnocení) 

 Operační kapacita (kompetence a zkušenosti jednotlivých 
účastníků) 

 Technology Readiness Level 
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Portál CORDIS – zdroj informací o 
úspěšných projektech RP 
cordis.europa.eu  
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Technologické centrum AV ČR  
(TC AV ČR) 
 

• Založeno 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických 
osob  

 

 

 

• Přední národní pracoviště pro podporu mezinárodní 
výzkumné a vývojové spolupráce v celém Evropském 
výzkumném prostoru 

• Informace pro výzkum a vývoj – Národní informační 
centrum pro evropský výzkum (NICER) 

• Strategické studie a projekty 

• Podpora podnikání, inovace a transfer technologií 

• Kancelář CZELO v Bruselu  
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Web TC k H2020 – www.h2020.cz 
Možnost odběru novinek – po zaregistrování; 
Publikace 
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Zdroje informací 

• CORDIS: http://cordis.europa.eu/ 

• TC AV ČR: 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  

Děkujeme Vám za pozornost. 
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