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Grants Week 2020. Tato tradiční třídenní akce MU, která si pro svou jedinečnou organizační a 
obsahovou kvalitu vysloužila národní věhlas, se letos konala 13.-15. října 2020. Na akci jsme 

opět dokázali zajistit špičkové řečníky v čele s Dr. Seanem McCarthym, který je díky svým dlouholetým 
zkušenostem, zevrubným znalostem faktorů a sil v pozadí tvorby veřejného financování výzkumu v Evropě a 
znamenitému vypravěčskému talentu nejrespektovanějším a nevyhledávanějším konzultantem ve věci 
strategických souvislostí evropských projektů. Právě jeho přednáška, rozdělená do čtyř tematických bloků, 
tvořila program prvního dne. Druhý den GW 2020 byl věnován kolaborativním projektům H2020 řešeným na 
Masarykově univerzitě. Promluvili především zástupci a zástupkyně Přírodovědecké fakulty, ale také Fakulty 
ekonomicko-správní, právnické a Ústavu výpočetní techniky. Program otevírala přednáška zástupce Evropské 
komise Patricia Ortize de la Torre, který se ohlédl za významným blokem programů Widening podporujícím 
rozvoj vědy a výzkumu v tzv. Widening countries a popsal očekávané obrysy programů Widening  v Horizontu 
Evropa. Česká republika patří k Widening countries. Masarykova univerzita byla v programech Widening  
(např. Twinning, Era Chair, Teaming, Widening Fellowships) poměrně úspěšná a chystá se výrazně zapojit 
také v rámci Horizontu Evropa. Třetí den akce byl věnován individuálním grantovým schématům pilíře 
Excelentní věda, tj. ERC a MSCA-IF, jež v daných kategoriích představují nejprestižnější grantová schémata 
v Evropě. Program otevřela informativní přednáškou NCP pro ERC/MSCA v ČR Zuzana Čapková. Následovaly 
přednášky pěti držitelů grantů ERC (čtyři z MU, jeden z VUT), kteří přiblížili svůj pohled jak na přípravu návrhů, 
tak na jejich implementaci. Navíc přidali řadu motivujících doporučení pro budoucí uchazeče o ERC grant 
přítomné v publiku. Celou akci uzavřela Dr. Robert-Boisivon, která popsala přípravu MSCA-IF ze perspektivy 
supervizorky, a zástupce OV RMU s přednáškou shrnující dosavadní účast MU na MSCA-IF a možnosti zvýšení 
naší participace v rámci Horizontu Evropa. Prezentace a další materiály z Grants Weeku 2020 jsou dostupné 
na stránkách projektu IMPROVE. 

Information seminar on MSCA-RISE & MSCA-ITN. Dne 22. října 2020 proběhla informační akce 
otevřená všem zájemcům o informace týkající se konsorciálních projektů MSCA, konkrétně 

podschémat RISE a ITN. Podařilo se nám zajistit dva atraktivní řečníky – koordinátora projektu ITN, prof. 
Luďka Bláhu, a koordinátora projektu RISE, prof. Ivana Foletti, oba z MU, kteří sdíleli svoje zkušenosti 
s přípravou projektu, ale zároveň seznámili posluchače s předpoklady a dlouhodobou prací, které vedou 
k úspěchu v takto náročných mezinárodních schématech, kde navíc máte hrát roli koordinátora. Součástí 
akce byly samozřejmě obecné informace o hlavních rysech a smyslu RISE i ITN. Prezentace z akce jsou volně 
dostupné na webu projektu IMPROVE. 

 Crowdhelix Network Webinar. Smyslem tohoto semináře bylo posílit zájem o tuto platformu 
mezi vědci na MU, ale zejména mezi pracovníky projektové podpory, kteří by zde měli posloužit 

jako zprostředkovatel služby a bod, který bude alespoň ze začátku pro vědce vytvářet, sbírat a vyhodnocovat 
aktivity, informace a nabídky, jež s participací na této platformě souvisejí. Současnou podobu a funkcionality 
platformy prezentoval zástupce Crowdhelix Network Cais Jurgens, který účastníky zároveň seznámil s tím, jak 
vytvořit přesné a zacílené konfigurace odebíraných informačních emailů s nabídkami na spolupráci a vysvětlil, 
jak optimálně koncipovat profily a formulovat vlastní nabídky spolupráce. Zároveň zmínil možnost zapojit 

https://www.grantsweek.muni.cz/downloads
https://improve.muni.cz/kalendar-akci/information-seminar-on-msca-rise-msca-itn
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Crowdhelix Network do kolaborativních projektů v roli partnera pro diseminaci a exploataci výsledků, což pro 
nás může být vítaná možnost zejména v projektech, kde řešíme intersektorovou spolupráci. Bezprostředním 
efektem akce byl výrazný nárůst registrovaných profilů u MU. Aktivitu a zkušenosti našich projektových 
manažerů budeme dále podporovat a vyhodnocovat. 

 Applied Research Funding Landscapes. Tato informační akce, která se konala 10. listopadu 
2020, navazovala na akci Funding Landscapes. Tentokrát jsme však vědcům a projektové 

podpoře všech úrovní a seniority přibližovali grantové příležitosti čistě v oblasti aplikovaného výzkumu. 
Největší akcent jsme kladli na národní granty v této oblasti, granty Technologické Agentury ČR, dále granty 
aplikovaného výzkumu jednotlivých ministerstev a také granty podporované ESIF. Krátce jsme představili 
také příležitosti v rámci Rámcového programu Horizont 2020. Prezentace je volně dostupná na stránkách 
projektu IMPROVE. 

 
Horizont 2020 / Horizont Evropa - Informace a novinky  

 
Veřejné konzultace k programu Horizont Evropa a jeho misím 

Začátkem září Evropská komise otevřela veřejné konzultace související s připravovaným rámcovým 
programem Horizont Evropa týkající se: 1) prvního strategického plánu programu HEU  - cílem průzkumu je 
získat názor na očekávané dopady výzkumu a inovací v 6 klastrech (není nutno se vyslovit ke všem z klastrů). 
Konzultace byla otevřena do 18. září 2020. 2) připravovaných misí programu HEU - v průzkumu je možno pro 
každou z pěti misí podpořit návrhy oblastí výzkumu či vytvořit nové (otevřeno do 14. září 2020 pod hlavičkou 
"share your ideas"). Existuje pět definovaných oblastí misí: 1. Zdravá půda a jídlo, 2. Přizpůsobení se změně 
klimatu a společenská transformace. 3. Boj proti rakovině, 4. Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské 
vody, 5.Klimaticky neutrální a inteligentní města. Výsledná podoba misí pak má být představena na konci 
roku 2020. Mise samotné mají být zahájen v roce 2021.  

Technologické centra AV ČR vydalo základní informace k Horizontu Evropa 

Kolektiv autorů Technologické centra AV ČR  připravil souhrn základních informací k 
připravovanému rámcovému programu EU Horizont Evropa. Brožura vás provede 
kompletní strukturou programu a nastíní základní implementační pravidla. Jde o 
předběžnou příručku, protože přesné parametry Horizotntu Evropa se stale tvoří a 
program ještě nebyl oficiálně vyhlášen. Uvedené údaje kolekitv čerpal z aktuálních 
dostupných zdrojů, mají proto pouze informativní charakter a nejsou legislativním 
výkladem. Brožura je pouze v elektronické podobě, ke stažení na stránkách TC AV ČR 
v sekci Publikace - edice Vademecum H2020. 
  

https://improve.muni.cz/media/3276885/2020_applied_funding_web.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/659c5eea-5f1d-341b-482e-92b53222f619
https://missions-get-involved.ec.europa.eu/conferences
https://www.tc.cz/cs/publikace/publikace?type=7
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Studie o dopadu výzkumu financovaného ERC  

Dne 27. října 2020 zveřejnila Evropská rada pro výzkum (ERC) nezávislou studii, která zjistila, že 80 % projektů 
financovaných z ERC vedlo k vědeckým průlomům nebo k výrazným posunům ve vědě. Toto každoroční 
hodnocení doplňuje další analýzy a zároveň poskytuje přehled o kvalitě a vědeckém dopadu financovaných 
výzkumů. Tento rok bylo hodnoceno 225 projektů v 25 nezávislých vzájemných hodnoceních. Studie zjistila, 
že 18 % analyzovaných projektů vedlo k vědeckým průlomům a 61,9 % mělo signifikantní vědecký dopad. 
Celá studie je k dispozici zde. 

 
Aktualizace výsledků auditů EK k Horizontu 2020 

Evropská komise vydala aktualizaci stručného dokumentu týkajícího se výsledků auditů projektů H2020 „How 
to avoid errors when claiming costs in H2020 grants (version 3)“. Aktualizace odráží stav ke květnu 2020, kdy 
bylo realizováno zhruba 27 % z plánovaných auditů projektů H2020. Aktualizovaný dokument je k dispozici 
zde. 

Sdružení příjemců grantů ERC. Dne 24. září 2020 bylo zahájeno Sdružení příjemců grantů 
Evropské rady pro výzkum (AERG - Association of ERC Grantees). AERG je nezisková 
mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu. Zaměřuje se na současné a předchozí držitele 
grantů Evropské rady pro výzkum (ERC) a jeho základní cíle patří propojovat držitele grantu 
z ERC, informovat veřejnost a další aktéry a prosazovat základní výzkum. Více informací 
naleznete zde. Prezentace z on-line Národního informačního dne o grantech ERC 

Byla publikováníé poslední výzva Horizon 2020: Green Deal Call 
V 

rámci programu Horizont 2020 je otevřená výzva k podávání návrhů mezinárodních kolaborativních projektů 
Green Deal. Projekty realizované v rámci této výzvy musí být zaměřeny na viditelné a hmatatelné výsledky a 
musí demonstrovat, jak může výzkum a inovace poskytnout konkrétní řešení vedoucí k naplnění hlavních 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/2020-qualitative-evaluation-projects.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190305_avoiding-errors-when-claiming-costs_en.pdf
https://aerg.eu/
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priorit Evropské komise pro získání klimatické neutrality do roku 2050. Uzávěrka je 26. 1. 2021. Technologické 
centrum AV ČR bylo společně s kancelářemi Národních kontaktů pro Horizont 2020 ze Slovenska, Maďarska, 
Izraele, Polska, mezinárodní sítí Enterprise Europe Network a iniciativou BIOEAST spolupořadatelem virtuální 
partnerské burzy s názvem „Horizon 2020: Green Deal Call – Virtual Brokerage Event“, která se uskutečnila 
ve dnech  
14. a 15.10. 2020. Akce se zaměřila na vybraná témata aktuálně otevřené výzvy H2020 – Green Deal a jejím 
cílem bylo napomoci vytvářet partnerství pro společné projekty v oblasti klimatu, životního prostředí, 
potravinových systémů a oběhového hospodářství. Na burzu se registrovalo 300 zájemců ze 30 zemí, z ČR se 
akce účastnilo 20 klientů, kteří měli naplánováno celkem 45 schůzek s potenciálními zahraničními partnery. 
Odkaz na web akce se seznamem přihlášených zemí najdete na tomto odkazu. 
 

Často kladené otázky a odpovědi, které se týkají COVID-19 a implementace projektů 
H2020. Technologické centrum aktualizovalo souhrnný dokument, viz příloha níže, 
který sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené 
implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících 
vládních opatření. Odpovědi poskytuje přímo Evropská komise a jejich aktuální seznam 
můžete nalézt na tomto odkazu..  
Odpovědi si v našem aktualizovaném dokumentu můžete přečíst v českém jazyce s 

odkazy na jejich původní verzi. Základním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné 
informace, které pomohou příjemcům projektů programu H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které 
organicky vznikají v rámci současné situace. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu 
finance@tc.cz. Soubory se FAQ: Covid FAQs sorted_NEW_092020.pdf . 

 

 CZELO pořádalo školení projektových manažerů v přípravě projektů Horizont 2020 / Horizont Evropa  

V termínu od 23.-24. listopadu 2020 pořádá kancelář CZELO společně s kolegy ze styčných kanceláří 
Maďarska, Polska a Slovenska v Bruselu dvoudenní školení projektových manažerů VaVaI ze zemí V4 v 
Bruselu. Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou 
hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a 
iniciativách přesahujících rámcový program Horizont 2020. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů 
mezi své standardně poskytované služby, nicméně díky organizaci ve větším formátu mohou účastníci 
absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se 
zkušenostmi z praxe. Akce se účastnil také zástupce OV RMU a sdílel s účastníky naše zkušenosti přípravou 
koordinovaných projektů MSCA-RISE. 

 

https://h2020-green-deal-call-virtual.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
mailto:finance@tc.cz
https://www.tc.cz/storage/bcf79b081bde1723e9d639b24e37ae86b39102a0
https://www.czelo.cz/cs/politika-vavai/evropsky-vyzkumny-prostor/mobilita-a-lidske-zdroje/novinky/skoleni-projektovych-manazeru-zemi-visegradske-ctyrky-v-bruselu-10
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