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Crowdhelix Platform. Tuto krátkou informační akci, která se konala 14. ledna 2020, pro nás 
připravili přímo zástupci platformy Crowhelix Network se sídlem v Irsku. Cílem akce bylo 

představit vědcům a projektové podpoře možnost sdílet přes tuto platformu nabídky a poptávky týkající se 
primárně účasti v mezinárodních projektových konsorciích a navazovat nové kontakty a spolupráce. 
Prezentující představili základní parametry a vlastnosti platformy, její konfigurační možnosti a také příklady 
dobré praxe, kdy aktivita institucí v rámci platformy vedla k hlubší integraci do evropského výzkumného 
prostoru i k četnějším účastem v projektech Horizont 2020. 

H2020: MSCA-IF for Supervisors. Dne 26. února 2020 proběhla informační akce pro seniorní 
vědce, kteří mají zájem zapojit se v roli supervizorů do postdoktorských projektů MSCA-IF 

(Marie Skłodowska Curie Action – Individual Fellowship). Účastníkům jsme představili detaily tohoto 
projektového schématu a přesně jsme popsali, jakou roli v přípravě i implementaci projektu supervizor hraje. 
V prezentaci, kterou jsme zaslali registrovaným účastníkům, jsme představili širší kontext schématu MSCA-
IF, zkušenosti s těmito projekty na MU i nástroje podpory, které nabízíme. 

Funding Lanscapes. Dne 10. března 2020 jsme uspořádali informační akci, jejímž cílem bylo 
seznámit vědce a projektovou podporu fakult a ústavů Masarykovy univerzity s grantovými 

příležitostmi v evropském výzkumném prostoru. Účastníky jsme seznámili s klíčovými parametry grantových 
schémat také s ohledem na jejich vhodnost pro vědce různé seniority a úrovně aktuální mezinárodní 
spolupráce. Zároveň jsme vědcům nabídli možnost individuálních konzultací jejich grantových strategií.  

How to Write Competitive Proposal? Tento seminář, který se konal 11. března 2020, a byl 
určen především seniorním vědcům (tj. postdoci, hlavní řešitelé, vedoucí výzkumných skupin) 

a jeho cílem bylo seznámit účastníky s hlavními parametry projektů Rámcového programu, jejich obvyklou 
strukturou (konsorcium, typy partnerských organizací, intersektorialita, interdisciplinarita, atd.), se 
způsobem hodnocení projektů, psaním konkrétních částí projektů a jejich smyslem a také s rozdíly mezi 
jazykovým slohem grantů a vědeckých publikací. Zároveň jsme účastníkům přesně popsali formy podpory, 
které jako grantová kancelář nabízíme, a pro ilustraci jsme uvedli konkrétní příklady dobré spolupráce 
grantové kanceláře a vědeckých týmů při přípravě mezinárodních projektů. 

H2020: MSCA-IF INFO DAY. Informační den věnovaný evropským postdoktorským projektům 
MSCA-IF se konal 15.4.2020. Cílem akce bylo představit hlavní parametry projektového 

schématu, které vedle excelentního vědeckého návrhu vyžaduje také vynikající plán profesionálního rozvoje 
mladých postdoků. Představili jsme smysl programu, který vyžaduje mobilitu mladých výzkumníků s cílem 
zvýšit jejich celkové profesní kompetence a tak i šance na úspěšnou profesní kariéru v oblasti evropské vědy 
a výzkumu. Účastníci se seznámili detailně s projektovou šablonou a možností začít s konkrétní prací pod 
vedením našich lektorů na navazujícím MSCA-IF Workshopu. Prezentace z akce je volně dostupná na webu 
IMPROVE. 

https://improve.muni.cz/kalendar-akci/h2020-msca-if-info-day
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Workshop to support MSCA-IF proposal preparation. Třetí běh MSCA-IF Workshopu, který 
poprvé probíhal z iniciativy Odboru výzkumu RMU, se konal ve dnech 27.-28. května 2020. 

Cílem této akce bylo pomoct vážným uchazečům o projekt MSCA-IF zahájit práci na projektovém návrhu, 
detailně proniknout do smyslu tohoto grantového schématu a v interakci s lektorem a ostatními uchazeči 
shromáždit a uspořádat co nejvíce informací, které pomáhají sepsat kompetitivní návrh. Účastníci odcházeli 
ze semináře s pokročilou představou o konceptu vlastního návrhů, s vydefinovanými cíli projektu, se 
seznamem školení a dovedností, jež si v průběhu projektu osvojí, s plánem šíření výsledků, postřehy 
týkajícími se jejich profesního rozvoje, časovým plánem vlastního projektu a seznamem jeho rizik a tak dále.  

MSCA-IF Sessions with supervisors. Šlo o první a pilotní běh akce s tímto názvem, která 
obohatila workshopový formát našeho klasického MSCA-IF workshopu o aktivní účast 

supervizora postdoků připravujících projektový návrh. Akce se konal 2.-3.7.2020 a účastnily se jí tři uchazečky 
o MSCA-IF, jejich supervizor, prof. Ivan Foletti, a jeho postdok Adrien Palladino. Smyslem tohoto formátu 
bylo dosáhnout hlubší diskuze nad konceptem projektu s cílem přesně definovat jeho specifické cíle a také 
koncipovat jeho hlavní dopady, zvážit potenciální rizika, časový plán, nutné zdroje, atd. Nemáme sice ještě 
hodnocení projektových návrhů, nicméně i tak se domníváme, že tento přístup přípravu velmi usnadnil a 
zvýšil kvalitu konceptů i samotných textů. Našim cílem je v tomto formátu pokračovat, což považujeme za 
takřka nezbytné i s ohledem na to, že chceme podstatně zvýšit naši účast v tomto projektovém schématu, 
tedy je třeba hledat prostředky, jež povedou k posílení podpory přípravy MSCA-IF návrhů. 

Horizont 2020 / Horizont Evropa - Informace a novinky  

Jak 

bude vypadat zapojení Velké Británie do evropského výzkumu a Horizontu Evropa po Brexitu? 

S blížícím se uzavřením dohody o pobrexitových vztazích mezi EU a Spojeným královstvím je stále důležitější 
sledovat, jakým způsobem se Británie zapojí do evropského výzkumu v rámci Rámcového programu Horizont 
Evropa. Velká Británie vždy patřila k významným přispěvatelům do rozpočtu Rámcového programu a zároveň 
z něj čerpala značné množství prostředků. V současné době platí, že se Velká Británie může bez jakéhokoli 
omezení účastnit veškerých programů Horizont 2020. Podle dostupných informací však podoba účasti 
Británie v Horizontu Evropa zcela závisí na parametrech chystané dohody. Aktuální informace můžete 
sledovat na stránkách kanceláře Velké Británie pro VaVaI (UK Research Office - UKRO). Poslední aktualizovaný 
přehled základních skutečností najede zde. 

https://www.ukro.ac.uk/
http://www.h2020.cz/files/hlavsova/Factsheet-brexit.pdf
http://www.h2020.cz/files/hlavsova/Factsheet-brexit.pdf
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Novinky v implementaci Horizontu Evropa a nové příležitosti pro východoevropské země (EU-13) 

Vedoucí bruselské kanceláře CZELO Denisa Fančová se účastnila schůzky pracovní skupiny IGLO 
Implementation, v rámci které by představen proces přípravy implementační strategie nadcházejícího 
rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa a plánované novinky. Program Horizont Evropa 
by měl přinést určitá administrativní zjednodušení. Větší důraz bude kladen na dopad výsledků, jejich 
aktivnější diseminaci a otevřený přístup k nim. Zajímavé příležitosti vyplývají také pro tzv. Widening countries, 
mezi něž patří mj. nové členské země EU včetně České republiky. Více informací najdete v zápisu z jednání. 

 

Jak se vyrovnat s dopady pandemie COVID-19 na implementaci projektů Horizont 2020? 

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 dochází k řadě potíží s implementací projektu Horizont 2020. 
Především jde o nejrůznější zdržení v realizaci nebo naopak nutné odklady zahájení projektů, omezení 
mobility, které se vážně dotýká intenzity a kvality mezinárodní spolupráce i diseminace výsledků. Evropská 
komise se v této obtížné situaci snaží o maximální vstřícnost a flexibilitu a na svém Portálu uveřejnila 
srozumitelné tematické FAQ, kde najdete základní informace o dostupných řešení. 

 

TC AV ČR pořádá modulární školení v přípravě a implementaci projektů Horizont 2020  

Rozhodně věnujte pozornost akcím TC AV ČR plánovaným na toto pololetí. Vedle informační seminářů 
k programových schématům ERC a MSCA, které patří do Pilíře I. Horizontu 2020 – Excelentní věda, pořádá TC 
AV ČR sérii vzdělávacích modulů změřených na Horizont 2020 i na nadcházející Horizont Evropa. Jednotlivé 
moduly budou věnovány například přípravě projektů do H2020, jejich koordinaci, finančním a právním 
aspektům, řízení diseminace a exploatace projektu (zejména s ohledem na právní aspekty duševní 

https://www.czelo.cz/cs
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_cs_investice_utvarejici_nasi_budoucnost.pdf
https://ucnmuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/132992_muni_cz/EUIOVbMf0n9EpO3WdTUbkGEBqUmvShBD8WlZ7CPGhcg4jQ?e=gNpp27
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak;period=null
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vlastnictví). Detailní informace k tomuto modulárnímu kurzu najdete zde. Na webových stránkách TC AV ČR 
sledujte také další akce a novinky, které zprostředkovává. 
 

https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/kurz-jak-na-horizont-2020-horizont-evropa
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