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POLITICKÝ KONTEXT



PILÍŘE PROGRAMU HORIZONT EVROPA

Evropská rada pro výzkum

Akce

Marie Sklodowska-Curie

Výzkumné

infrastruktury

Evropská rada pro inovace

Evropské inovační 

ekosystémy

Evropský inovační

a technologický institut

Společné výzkumné středisko

1. PILÍŘ
Vynikající věda

2. PILÍŘ
Globální výzvy

a konkurenceschopnost průmyslu

3. PILÍŘ
Inovativní Evropa

Klastry

▪ Zdraví

▪ Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

▪ Civilní bezpečnost pro společnost

▪ Digitalizace, průmysl a vesmír

▪ Klima, energetika a doprava

▪ Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje,

zemědělství a životní prostředí

Rozšiřování a posilování Evropského výzkumného prostoru
Rozšiřování účasti a šíření excelence | Reforma a zlepšování evropského systému výzkumu a inovací



TYP AKCÍ

Horizont 
Evropa

Research and 
innovation 

actions (RIA)

Coordination 
and support 
actions (CSA)

Cofund

Training and 
mobility 
actions 
(MSCA)

Frontier
research

grants (ERC)

Innovation 
actions (IA)

Innovation and 
market 

deployment 
actions (EIC)

Public 
procurement
of innovative

solutions
actions (PPI) 

Pre-
commercial 

procurement 
actions (PCP) 



TYPY PROJEKTŮ

Výzkumné a inovační akce

— výzkumné aktivity, základní a aplikovaný výzkum, testování

— omezené demonstrační aktivity

Inovační akce

— aktivity směřující k tržnímu uplatnění výsledků

— prototypy, testování, demonstrační a pilotní aktivity

— omezené výzkumné a vývojové aktivity 

Koordinační a podpůrné akce

— informační a networkingové akce

— neobsahují výzkumné ani inovační aktivity

— lze předkládat individuálně 

+ 25 % přímých nákladů 

jako režie



▪ (čl. 2 odst. 5 návrhu nařízení  Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program 

pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků)

▪ Portfolio akcí s významným dopadem napříč obory a odvětvími s cílem:

• dosáhnout ve stanoveném časovém rámci měřitelného cíle, jehož by nebylo 

možné dosáhnout prostřednictvím jednotlivých akcí

• ovlivňovat společnost a tvorbu politiky prostřednictvím vědy a techniky

• řešit problémy relevantní pro široké spektrum evropských občanů

• specifické výzvy k provedení misí, v prvních 3 letech HEU na mise maximálně 

10 % ročního rozpočtu pilíře II rámcového programu Horizont Evropa

MISE V HORIZONTU EVROPA



• Zdravá půda a potraviny 

• Klimaticky neutrální a chytrá města

• Přizpůsobení se změnám klimatu včetně společenských změn

• Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody

• Rakovina

OBLASTI MISÍ V HORIZONTU EVROPA



EVROPSKÁ PARTNERSTVÍ



PORTÁL HORIZONT EVROPA
www.horizontevropa.cz

▪ Právní a finanční aspekty

http://www.horizontevropa.cz/


STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ WEBU



ODBĚR NOVINEK A ZPRAVODAJE



E-LEARNING
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning

Témata týkající se správy projektů H2020, postupně budou aktualizována:

✓ Proč potřebuji LEARA?

✓ Jak nominuji/změním LEARA?

✓ Jak kontaktuji LEARA?

✓ Role na úrovni projektu

✓ Role na úrovni organizace

✓ Jak zaregistruji organizaci? (PIC)

✓ Jak si založím uživatelský účet? (EU login)

✓ Reporting v rámcovém programu Horizont 2020

✓ Kontinuální reporting v rámcovém programu Horizont 2020

✓ Jak vyplnit finanční výkaz v rámcovém programu Horizont 2020?

✓ Funding and Tenders Opportunities Portal

✓ Třetí strany v rámcovém programu Horizont 2020

✓ Osobní náklady: Plánování a vykazování

✓ Osobní náklady: Výpočet uznatelné výše

✓ Podpis smluv před začátkem projektu



PORTÁL EK: FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

▪ Search Funding and 

Tenders

✓ hledání podle 

klíčových slov či 

struktury programu

▪ How to Participate

Reference Documents

✓ pracovní programy

✓ šablony

✓ modelová grantová 

dohoda

▪ Registrace

✓ jedince, organizace

✓ management projektu

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

Školení a informační dny

Pořádání informačních dnů, 
seminářů a interaktivních 
workshopů

Konzultace a stáže

Konzultace projektů i jejich 
návrhů a stáže pro zájemce 
o Rámcové programy EU

Analýzy účasti 
v Rámcových 

programech EU

Podpora státní správě

Odborná stanoviska, 
reprezentace v programovém 

výboru a expertních 
skupinách EK

Publikační činnost

Publikace informačních brožur, 
letáků a časopisu Echo



NCP HORIZONT 
EVROPA

www.horizontevropa.cz

horizont@tc.cz

www.tc.cz

http://www.tc.cz/

