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2014-2020, 80 mld. €  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
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Základní pravidla HORIZON 2020 
• Mezinárodní dimenze řešeného úkolu 
• Většinou řeší mezinárodní konsorcium 

– min. 3 nezávislé právní subjekty,  z nichž každý je usazen v jiném 
členském státě nebo přidružené zemi 

• Výzvy na předkládání projektů, jedno-  a dvoukolové 
• Pracovní program stanoví kritéria a podrobnosti akce 

– Obecné cíle,  problém, který se má řešit, 
– Rozsah činností, očekávané dopady 

• Hodnocení –  excelence, implementation, impact 
• Projekty vybrané pro financování  -  uzavírá se s EC 

Grantová dohoda a mezi řešiteli Konsorciální dohoda  
• Veškerá komunikace probíhá elektronicky „Participant 

portal“ 
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Financování v HORIZON 2020 
Zásada neziskovosti, výdaje, aktuální, hospodárné, skutečné,  
efektivní 
Přímé náklady 
• Osobní náklady účastníků  

– Mzda dle výše úvazku v projektu + odměny max. 8000 € na plný úvazek za rok, 
hrazeny jen produktivní hodiny na akci 

• Cestovní náklady 
• Ostatní přímé náklady 
• Investice ( přes odpisy) 
• Subdovávky 
Nepřímé náklady (režie) 
• sazba 25% z přímých nákladů bez subdodávek 
Sazby náhrad  EC  zpravidla 100% , pro inovační akce  70% 
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Research & Innovation Participant Portal 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
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Validace VŠCHT Praha 
• VYSOKA SKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKA V PRAZE 
• PIC: 999867853,  ve zkratce: VSCHT  
• LEAR – Ing. Anna Mittnerová, Rektorát, Oddělení VaV 

LSIGN – prof. K. Melzoch, prof. B. Kratochvíl 
• FSIGN – Bc. Marek Dohnal 
• PaCo – Vedoucí daného  

řešitelského  týmu VŠCHT 
• Další role –umožňující 

vstup do registru  
 

 



How to participate 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html  
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Registr projektů 
od návrhu, negociace, řešení až k reportování 



Editace rolí v daném projektu 



EXPERTS 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  
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HORIZON 2020 
Marie Sklodowska Curie - Actions   
podpora vzdělávání a  mezinárodních 

mobilit výzkumníků 
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Podpora mezinárodních mobilit a výzkumu v EU 
 od studentů po výzkumníky a profesory 

Studenti, Bc, Mgr  

Studenti PhD (ESR) 

Post-docs (ER) 

Junior, associated 
professors (ER) 

Full professors 

Senior professors 

MARIE 
SKLODOWSKA 

CURIE ACTIONS 

ERC 
Evropská  

výzkumná rada 
http://erc.europa.eu/  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  

ERASMUS + 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  

DG Education &Culture 
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Co program MSCA financuje 
Mobility výzkumníků a pracovníků ve výzkumu 

Mezinárodní  pobyty– stážista vyjíždí v rámci grantu do jiné země 
(členské, asociované nebo třetí země) 
 Interdisciplinary  -  předávání  a získávání  znalostí  a  zvyšování  

odbornosti a dovedností v dalších vědeckých oborech 
 Intersectoral mobility – přenos a získávání  znalostí  a dovedností mezi 

akademickou a neakademickou sférou (MSP) 
Podmínka – žadatel nesmí v posledních 3 letech žít, studovat, pracovat v 
zemi, do které žádá o pobyt, déle jak 12 měsíců 

v rámci mobilit stážisté ( doktorandi, výzkumníci, technici, manažeři projektu) 
• řeší  výzkumný  projekt  
• absolvují „training“ program  
• v hostitelské organizaci získávají či předávají  nové znalosti, zkušenosti,  

dovednosti, zvyšují si odbornost, kariérní kompetence  
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Typy akcí MSCA 
Marie Skłodowska-Curie Actions  

Innovative 
Training 
Networks 

ITN 
early-stage  
researchers 

(ESR < 4 years) 

Společné doktorské studijní programy, navržené 
mezinárodními konsorcii :  
• European Training Networks   ETN 
• European Industrial Doctorates  EID 
• European Joint Doctorates  EJD 

 
Individual 
Fellowships 
 

IF 
experienced 
researchers 

(ER > 4 years) 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro 
zkušené výzkumníky v zahraničí 
Cíl: přes mezinárodní a mezisektorovou mobilitu 
podpořit další získání znalostí, profesní růst, 
osamostatnění se 

Research and 
Innovation 
Staff Exchange 

RISE 
researchers, 
other staff 

Mezinárodní a mezisektorová spolupráce,  forma 
výměn výzkumných, technických a řídících 
pracovníků v rámci společného projektu 

Co-funding of 
programmes 

COFUND 
Early stage + 
experienced 
researchers 

Spolufinancování regionálních, národních a 
mezinárodních programů :  
•  doctoral programmes (ESR) 
•  fellowship programmes (ER) 
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Kdo o jaký typ „fellowshipu“ může 
žádat, kde se přihlásit na danou pozici 

Žadatel/typ akce Organizace Jednotivec Grantová agentura 

< 4 roky práce ve 
výzkumu ( doktorandi 
začínající výzkumníci) 
Early Stage 
Researachers  - ESR 

• Inovative Training 
Networks (ITN)  
EURAXESS JOBS 

• Research and Innovation 
Staff Exchange (RISE) 
Vaše organizace, je-li 
zapojená v projektu 

• Co-funding of regional, 
national and 
international 
programmes (COFUND) 
EURAXESS JOBS  

> 4 roky práce ve 
výzkumu ( doktorandi 
začínající výzkumníci) 
Experienced 
Researchers  ER 

• Research and Innovation 
Staff Exchange (RISE)    
Vaše organizace, je-li 
zapojená v projektu 
 

 

• Individual 
Fellowships (IF) 
Participant  
Portal – MSCA 
IF Call 

• Co-funding of regional, 
national and 
international 
programmes (COFUND) 
EURAXESS JOBS 

ESR, ER, technici, 
manažeři, 
administrátoři  

• Research and Innovation 
Staff Exchange 
(RISE)  Vaše organizace, 
je-li zapojená v projektu 

Events  - cílová 
skupina = veřejnost 

• European Researchers’ 
Night (NIGHT)  poslední 
pátek v září , koná se na 
univerzitách 
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„Bottom –up“ přístup 
• Téma výzkumu si volí výzkumník (konsorcium) 
• Pokrývá všechny typy výzkumu od základního až po 

průmyslový výzkum 
• Zahrnuje všechny vědecké obory 
• Je otevřen všem výzkumníkům, inovátorům, 

univerzitám, výzkumným organizacím, výzkumným 
infrastrukturám, privátní sféře, dalším typům 
organizací 

• Je přístupný žadatelům ze všech zemí 
• Důraz je kladen na zapojení průmyslu (zejména MSP)  
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Hodnotící kritéria 
• Excellence – kvalita, inovativnost  výzkumu a školícího 

programu 
– Quality, innovative aspects and credibility of the research 

and training programme 
• Impact – dopad na osobní rozvoj stážisty 

– Enhancing research- and innovation-related human 
resources, skills and working conditions to realise the 
potential of individuals and to provide new career 
perspectives 

• Implementation – kvalita a efektivita provádění 
projektu 
– Overall coherence and effectiveness of the work plan, 
– Appropriateness of the management structures and 

procedures 
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Non-
academia 

Non-
academia 

Non-
academia 

Academia Academia Academia 

MS/AC MS/AC Third Country 

RISE   Research and Innovation Staff Exchange 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm   

 

• Within Europe: only inter-sector secondments 
• No secondments between institutions located outside Europe or within the same MS/AC  
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IF – Individual Fellowships  

Global 
Fellowships 

20.3.2015  

První fáze - výzkumník vyjíždí do 3. země (1-2 roky)  
Druhá fáze -  návrat do MS EU/AC (1 rok) může i do mateřské instituce 
možnost  „secondmentu“ v EU , zejména do ne-akademického sektoru  
na max 3 nebo 6 měsíců 

European 
Fellowships 

Mezi institucemi v MS EU/AC (1-2 roky), 88% rozpočtu výzvy 
• Reintegration Panel* - podpora reintegrace/návratu ER ze 3. zemí do 

EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě 
• Career Restart Panel (CAR) - podpora návratu do výzkumu po pauze,    

pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve 
výzkumu 

1 

2 



Innovative Training Networks ITN 
 moduly ETN, EID, EJD 
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Joint/double/multiple  
doctoral degrees 



Spolufinancování regionálních, národních, 
mezinárodních programů -  COFUND 

• 1 příjemce: právní subjekt se sídlem v EU/AC ( „grantová agentura“) 
• cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelence ve 

vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou 
• min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce 
• délka financování programu: 3-5 let, max. 10 mil. €/1 příjemce 
• příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu (50% z 

jednotkových nákladů uvedených ve WP) 
• Mapa projektů COFUND : https://maps.google.at/maps/ 

 
 

Doktorské studijní 
programy (ESR = PhD) 

Vědecko-výzkumné pobyty 
(ER ze všech zemí) 
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EU contribution ITN, IF, RISE – Flat Rates 
  

Marie 
Skłodowska-Curie 

Action 

Researcher unit cost 
[person/month]**  

Institutional unit cost 
[person/month]** 

 Living 
allowance*  

Mobility 
allowance 

Family 
allowance 

 Research, training 
and networking 

costs 

 Management 
and overheads 

Innovative Training 
Networks (ITN) 

3 110 600 500 1 800 1 200 

Individual 
Fellowships (IF) 

4 650 600 500 800 650 

* A country correction coefficient applies to the living  allowance.  
**These unit costs will be subject to a funding rate of 100%. 

Marie Skłodowska-
Curie Action 

Staff member unit cost 
[person/month]** 
Top-up allowance 

Institutional unit cost 
[person/month]** 

 Research, training and 
networking costs 

Management and 
indirect costs 

Research and Innovation 
Staff Exchange (RISE) 2 000 1 800 700 

20.3.2015  



 
EURAXESS JOBS 

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

 Nabídka 
pracovních pozic 
ve VaVa I 
včetně pozic 
nabízených v 
projektech MSCA 
ITN, COFUND 
 
Instituce i 
výzkumník si zde 
může umístit svůj 
profil 
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EU - Vzdělávací programy a mobility 
• Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

(NAEP) http://www.naep.cz/ 
 

• V EU  DG EAC -  Directorate General  
for  Education and Culture  

• EAC EA – Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency,  
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php  
– ERASMUS+, Creative E.,E.for Citizens, EU Aid, EURYDICE 

 
• EURAXESS – JOBS PORTAL 

http://ec.europa.eu/euraxess/ 
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Důležité odkazy 
HORIZON 2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
Research an Innovation Participant Portal, CALLS 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
European Commission, Marie Curie Actions 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sk%C5%82odowska-curie-actions 
VŠCHT Praha, Věda a výzkum 
http://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/projekty 
KAMPUŠ, Gender, Delegáti 
http://eupro.vscht.cz/ 
Webová aplikace VÝZVY:  
https://researchapp.vscht.cz 
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Děkuji za pozornost ! 

Ing. Anna Mittnerová 
anna.mittnerova@vscht.cz 

 

EUPRO II, LE12005 
EUPRO II, LE14016 
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