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

Poslání
 komplexní podpora účasti českých výzkumných týmů i jednotlivců při 

zapojovaní do rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace resp. 
do ERA vč. získávání zpětné vazby o úrovni zapojení národních týmů do RP

Naše služby 
 informační aktivity

semináře a informační dny (viz kalendář na www.h2020.cz)
 publikační aktivity

časopis ECHO a ERGO, edice Vademecum …
 projektové poradenství (pre-screening, fin. a právní aspekty)
 statistická data, analýzy a monitoring účasti ČR v RP @TC_AVCR

http://www.h2020.cz/
https://twitter.com/TC_AVCR


Podpora žadatelů o granty ERC a MSCA

 Pravidelné informační aktivity (informační dny, workshopy)
 Individuální konzultace (e-maily, telefonáty, osobní/on-line schůzky) 
 Zpětná vazba k projektovým návrhům po formální stránce (pre-screening)
 Přednášky a semináře na poptávku
 Spolupráce s klíčovými zainteresovanými osobami: 

 ERC: prof. Zdeněk Strakoš, prof. Tomáš Jungwirth, držitelé grantů ERC a
hodnotitelé

 MSCA: Marie Curie fellows a hodnotitelé 



Struktura rámcového programu 
HORIZONT EVROPA (2021-2027)



Akce Marie Skłodowska-Curie
v Horizontu Evropa



Hlavní principy

 Pokračování osvědčeného, zjednodušení a harmonizace pravidel
 Bottom-up přístup, program na podporu excelentního výzkumu, výsledky 

relevantní pro společnost
 Zaměření na výzkumníky, získání nových znalostí a dovedností
 Dopad na výzkumníky, instituce, (infra)struktury
 Trojí „I“ u přeshraniční spolupráce a mobility: International, Inter-sectoral, 

Interdisciplinary
 Responsible Research & Innovation (RRI)
 Rovné příležitosti 
 Open Science a FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability, and 

Reusability)



MSCA v Horizontu Evropa

5 hlavních akcí dle cílových skupin: 
1) Ph.D. studenti MSCA Doctoral Networks 
(H2020 MSCA Innovative Training Networks, ITN)

2) Postdoktorandi MSCA Postdoctoral Fellowships 
(H2020 MSCA Individual Fellowships, IF)

3) Výměny zaměstnanců MSCA Staff Exchanges 
(H2020 MSCA Research and Innovation Staff Exchange, RISE)

4) Spolufinancování národních, regionálních a mezinárodních programů 
MSCA COFUND

5) Veřejné informační akce MSCA and Citizens 
(H2020 MSCA European Researchers´Night, NIGHT)



MSCA Postdoctoral Fellowships 

= H2020 MSCA Individual Fellowships
Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky s 
cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst díky mezinárodní a 
mezisektorové mobilitě 

 Všechny výzkumné oblasti, nově oblasti spadající pod Smlouvu o Euratomu
 Zaměření se na vědecky mladší generaci: omezení na 6 let od získání Ph.D. 

(„scientific age“), doktorát podmínkou 
 Restrikce opětovného podání dle „quality thresholdu“
 Upřesnění a zjednodušení: z 5 pod-akcí jedná jediná
 European (12-24 měsíců, 6 měsíců navíc v neakademickém sektoru) a 

Global Fellowships (24-36 měsíců: 12-24 outgoing fáze + 12 měsíců 
návratová fáze)



MSCA Staff Exchanges

= H2020 MSCA RISE
Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou výměn = stáží (secondmentů) 
výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu

 Pokračování v podpoře výměn zaměstnanců, otevřené všem typům 
zaměstnanců

 Důraz na přidanou hodnotu samotné spolupráce
 Cílem je propojení akademie a neakademických organizací v rámci Evropy
 Interdisciplinární stáže v rámci Evropy mohou tvořit max. 1/3 projektových 

člověkoměsíců
 Počet člověkoměsíců omezen na 360 
 Délka projektu zůstává max. 4 roky 



Alternativní zdroje financování
postdoktorálních grantů

Podpora kvalitních projektů, které byly předloženy do výzvy MSCA, byly 
Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku 
finančních prostředků podpořeny

Widening Fellowships (WF)
Vyberete-li si hostitelskou instituci v zemi s nízkou účastí v RP EU, vč. České 
republiky, tzv. widening countries

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků „MSCA IF
CZ“
V OP JAK (2021-2027) bude první výzva vyhlášena až v 2022, ale budou se do 
ní moci zapojit projekty předložené i do výzvy 2020 v MSCA IF 



Jak najít vhodnou instituci ke spolupráci/ 
školitele? Na volbě záleží…

 Osobní kontakty
 Konference 
 Webové stránky instituce
 Portál EURAXESS Jobs
 Mezinárodní spolupráce
 Zkušenost z jiných projektů
 Výzkumné infrastruktury
 Spolupráce v rámci RP



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

EURAXESS Jobs & Funding – nabídky pracovních pozic a stáží

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

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


Podávání návrhu projektu přes
Funding & Tenders Opportunities Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Granty Evropské rady pro výzkum
V Horizontu Evropa



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

 novátorské, kreativní, 
originální projekty („ground-
breaking research“)

 často interdisciplinární
povahy, 

 používají nových, 
nekonvenčních metod a 
přístupů, 

 směřují za hranice 
současného poznání a

 mohou výrazně ovlivnit daný 
obor, posunout jeho hranice 
či otevřít nové výzkumné 
perspektivy („high-risk-high-
gain projects“)



Typy grantů ERC 

p

Starting Grants

podpora nezávislé
kariéry vynikajících
mladých vědců ve fázi
vytváření vlastních
výzkumných týmů či
programů

(2-7 let po PhD*)
≥ 50% úvazek
1,5 + 1 mil. € na 5 let

Consolidator Grants

podpora nezávislé
kariéry vynikajících
mladých vědců ve
fázi konsolidace
vlastních výzkumných
týmů či programů

( 7-12 let po PhD*)
≥ 40% úvazek
2 + 1 mil. € na 5 let

Advanced Grants 

podpora mezinárodně
uznávaných, nezávis-
lých odborníků, kteří
se již etablovali v oboru
a prokazatelně ho ov-
linili

výsledky za 10 let
≥ 30% úvazek
2,5 + 1 mil. € na 5 let

* k 1.1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1. 1. 2021)

Proof-of-Concept 
podpora nejranější fáze 

komercializace
výstupů ERC projektů

(150,000 € pro řešitele 
grantu ERC)

ERC Synergy Grants

skupina 2-4 hlavních

řešitelů (PI)

stejných výsledků by

nebylo dosaženo indivi-

duálně

10 mil. € na 6 let

Additional funding
(náklady spjaté s 
přestěhováním, nákupem 
vybavení, přístupem do 
velkých infrastruktur, 
terénními pracemi apod.)



Eligibilita žadatelů

Žadatelům o ERC StG a CoG granty možné prodloužit období ve specifických 
případech: mateřská/rodičovská, otcovská dovolená; vojenská služba; klinický 
výcvik; dlouhodobá nemoc 

Opakované podání projektu (resubmission)
Dle předchozího hodnocení projektového návrhu
2019 STG, CoG, AdG: C at Step 1 = nelze podat projekt v roce 2021
2020 STG, CoG, AdG: A/B at Step 2 = bez omezení

B/C at Step 1 =  nelze podat projekt v roce 2021

Hodnotí se: Research Project + Principal Investigator



1. výzvy v Horizontu Evropa



Pozvánka na nejbližší akce

 On-line Národní informační den ke grantům ERC: 

23. září 2020, webstream (registrace do 20. září) 

 Workshop pro žadatele o granty ERC:

Listopad/prosinec 

https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/informace/novinky/narodni-informacni-den-o-grantech-erc-national-information-day-3?ProjNewsItem_page=2


Další užitečné odkazy

Webové stránky TC AV ČR www.tc.cz
Národní portál H2020 www.h2020.cz (Zpravodaj, odběr novinek)
Národní portál pro evropský výzkum www.evropskyvyzkum.cz

Horizont 2020

http://ec.europa.eu/horizon2020

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html (CORDIS - databáze financovaných projektů)

Marie Skłodowska-Curie Actions

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions (European Commission) 

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

Net4Mobility+ (projekt národních kontaktních pracovníků) https://www.net4mobilityplus.eu/

ERC
http://erc.europa.eu/

Horizon Europe
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

Staňte se hodnotitelem https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

http://www.tc.cz/
http://www.h2020.cz/
http://www.evropskyvyzkum.cz/
http://ec.europa.eu/horizon2020
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/rea
https://www.net4mobilityplus.eu/
http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Děkuji Vám za pozornost 
Hodně štěstí s Vašimi projekty!

Zuzana Čapková

tel.: +420 234 006 161

e-mail: capkova@tc.cz

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Zdroje: Evropská komise, REA, Net4Mobility+

mailto:perutkova@tc.cz

