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Ztlumte si mikrofon, aby nebyl přenos rušen okolními 
zvuky. Mikrofon si zapněte pouze po vyzvání moderátora. 

Po zahájení webináře doporučujeme vypnout kameru.

Nevstupujte do konverzace bez vyzvání moderátora. 

Chcete-li se zapojit do diskuze, klikněte na tlačítko 

„Zvednout ruku“, zapněte si mikrofon a kameru. 
Nezapomeňte všechna tlačítka následně vypnout.

Máte-li dotaz, napište jej do chatu. Případně zvedněte 

ruku, po vyzvání zapněte mikrofon, kameru a položte 

dotaz. Dotazy, které nebude prostor zodpovědět 
během webináře zašlete na: dotaz@bruselskalinka.cz

Ukončením hovoru 
opustíte konferenci.

mailto:dotaz@bruselskalinka.cz


www.bruselskalinka.cz





3 pilíře Horizon Europe

I. Excelentní věda (Evropská rada pro výzkum; Aktivity Marie

Skłodowska-Curie – vědecká stipendia a výměny výzkumných

pracovníků; špičková výzkumná infrastruktura světové úrovně)

II. Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (podpora

v 6 klastrech)

III. Inovativní věda (Evropská rada pro inovace, Evropské inovační

ekosystémy, Evropský inovační a technologický institut)



5 misí Horizon Europe

Mise = portfolio akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a 

odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva

1. Rakovina

2. Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn

3. Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody

4. Klimaticky neutrální a chytrá města

5. Zdravá půda a potraviny

Pokud není vyloučeno v pracovním programu lze podávat projekty v odpovídajícím klastru i 

misi.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en


Tři typy akcí Horizon Europe a míra podpory

Program rozlišuje základní 3 typy akcí:

A. Výzkumné a inovační akce (Research and Innovation Action – RIA)

B. Inovační akce (Innovation action – IA), zejména demonstrační aktivity a pilotní 

ověřování

C. Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support action – CSA

Míra podpory  je závislá na typu akce (viz výše). Kofinancování u jednotlivých typů:

• RIA – až 100 % způsobilých nákladů

• IA – až 70 % způsobilých nákladů

• CSA – až 100 % způsobilých nákladů

Dále existují schémata, tzv. evropská partnerství, kde se národní státy podílejí na 

celkovém rozpočtu.



Oprávněný žadatel

Akce se může zúčastnit kterýkoli právní subjekt při splnění všech podmínek:

a) Projektu se mohou zúčastnit min. tři právní subjekty;

b) každý z těchto tří právních subjektů je usazen v jiném členském státě nebo 

přidružené zemi EU; 

c) všechny tři právní subjekty jsou vzájemně nezávislé.

(tzn. konsorcia výzkumných ústavů, univerzit, institucí, neziskových organizací, firem 

apod. V uvedených výzvách se mohou účastnit jednotliví výzkumníci a jejich týmy.)

Je možné být partnerem v několika konsorciích, pokud řeší různé problémy.



Základní technické informace

• Pro každou oblast jsou připravovány dvouleté pracovní programy (Work

programmes) s podrobnými podmínkami. Nyní se připravují WP 2021-2.

• Výzvy jsou zveřejňovány na webu Evropské komise Funding & tenders

(europa.eu)

• Projekty se podávají pouze elektronicky.

• Národním kontaktním místem je Technologické centrum Akademie věd ČR:

• Kontakty: https://www.tc.cz/cs/lide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon?_fumanNewsletterId=24847:f3b50b1a3d4d3eb40cc17b5f133358f2
https://www.tc.cz/cs/lide


I. pilíř Horizon Europe

Evropská rada pro výzkum (European Research Council/ERC) – dlouhodobé 

financování vynikajících badatelů a je jich výzkumných týmů

• Granty ERC pro začínající výzkumné pracovníky (ERC Starting Grants, ERC StG)

• Konsolidační granty ERC (ERC Consolidator Grants, ERC CoG)

• Granty ERC pro pokročilé výzkumné pracovníky (ERC Advanced Grants, ERC AdG)

• Synergické granty ERC (ERC Synergy Grants, ERC SyG)

• Ověření konceptu (Proof of Concept, PoC)

Akce Marie Sklodowska-Curie (stáže výzkum. pracovníků)

Výzkumné infrastruktury (zařízení, zdroje a služby, které výzkumná obec využívá

pro provádění výzkumu a posílení inovací ve svých oblastech)



III. pilíř Horizon Europe

• Evropská rada pro inovace (EIC/European Innovation Council)

– kontaktní místo EU pro evropské inovátory, a to z řad výzkumníků i

soukromých společností, především malých a středních podniků. Jejím

cílem je podporovat hlavně rizikové průlomové a přelomové inovace

(technologické i netechnologické) s potenciálem pro tvorbu nových trhů a

překlenovat mezery ve financování větší nabídkou nástrojů rizikového

financování.

• Evropské inovační ekosystémy (EIE/European Innovation Ecosystems) -

Pomáhají zlepšovat fungování inovačního prostředí napříč EU tak, aby

poskytovalo efektivní podporu výzkumným pracovníkům i podnikatelům

zabývajícím se inovacemi

• Evropský inovační a technologický institut (EIT) + 8 KICs (partnerství)



III. pilíř Horizon Europe - EIC

Nástroje EIC (European Innovation Council)

• Pathfinder (pokračováním programu Future and Emerging Technologies (FET)

v předchozím H2020);

Vyhledávání nových průlomových technologií (FET-Open/FET-Proactive)

• Accelerator – podpora inovací a jejich tržního uplatnění.

Zejména pro MSP, vč. start-upů.

Accelerator rovněž usnadňuje přístup k úvěrům a zárukám,

a to hlavně těm, které jsou poskytovány z programu InvestEU.

• Ověření konceptu (Proof of Concept, PoC)



WEBINÁŘ Zapojte se do Horizontu Evropa



www.bruselskalinka.cz



DĚKUJI ZA POZORNOST

Gabriela Kalužová

Bruselská linka
dotaz@bruselskalinka.cz
Tel. 739 486 070

mailto:dotaz@bruselskalinka.cz

