Vzdělávací kurz
Jak na Horizont 2020?
Technologické centrum AV ČR – oddělení Národní centrum pro
evropský výzkum (NICER) – nově nabízí ucelený vzdělávací kurz
Jak na Horizont 2020. Kurz je zaměřen na psaní projektových návrhů a jeho cílem je rozvíjet a zvyšovat připravenost a dovednosti národních týmů, potřebné pro zapojení do Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 (H2020), a přispět tak
ke zvyšování kvality předkládaných návrhů. Kurz sestává z pěti
samostatných modulů (viz níže), zájemci je mohou volně kombinovat podle úrovně svých znalostí a potřeb. Kurz je otevřen
všem zájemcům o předmětnou problematiku a bude probíhat
formou interaktivních seminářů. Součástí každého modulu je
práce s příslušnou částí konkrétního či ﬁktivního projektového
návrhu. Maximální počet účastníků semináře v jednotlivých modulech je 20. Termíny konání a odkaz na registraci budou uvedeny na webové stránce H2020 (http://www.h2020.cz).

Semináře jsou bez účastnického
poplatku, náklady jsou hrazeny
z projektu LE15025 – CZERA 2
(Česká republika v Evropském
výzkumném prostoru 2),
podpořeného MŠMT z programu
EUPRO II.

Ačkoli jsou moduly volně kombinovatelné, doporučujeme zejména méně zkušeným zájemcům absolvovat všechny moduly 1 až 3, neboť jim poskytnou ucelený soubor informací
potřebný k podání projektového návrhu.
Modul 4 je vhodný hlavně pro zájemce z malých a středních
podniků. Modul 5 věnovaný grantům Marie Skłodowska-

-Curie, je určen pouze výzkumným pracovníkům, kteří připravují projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě s uzávěrkou
14. září 2016. „Vstupenkou“ na workshop (vyjadřující skutečný zájem o předložení projektu) je zaslání CV (max. 5 stran)
a abstraktu projektu (max. 2000 znaků) v anglickém jazyce,
podle pravidel zadávací dokumentace.

Modul 1

Modul 2

Jak připravit výzkumný projekt pro H2020

Projektový návrh: příprava rozpočtu

Celodenní seminář

Půldenní seminář

Témata:
• Vize a struktura programu H2020
• Postup přípravy projektu
• Účastnický portál
• Klíčové dokumenty
• Konsorcium partnerů (sestavení, role, komunikace)
• Proces hodnocení projektu
• Struktura návrhu projektu
(excelence, dopad, implementace),
Evaluation Summary Reports
• Informační zdroje

Témata:
• Teoretický úvod – základní termíny
• Plánování jednotlivých nákladových kategorií
v návrhu projektu
• Praktický příklad
• Často kladené dotazy
• Náhled do realizace projektu
(resp. ﬁnančních pravidel H2020)
– výběrová řízení,
osobní náklady,
výkazy práce, …
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Modul 3

Modul 4

Duševní vlastnictví (IP),
Open Access (OA), smlouvy

Nástroje H2020 pro ﬁrmy,
jak napsat přesvědčivý podnikatelský plán

Půldenní seminář

Půldenní seminář

Témata:
• Teoretický úvod – základní termíny, deﬁnice
• Vybrané oblasti IP a OA, s nimiž se lze setkat v průběhu
přípravy projektu (stávající znalosti, projektové výstupy,
šíření a využití výsledků, …)
• Stručný náhled do realizace projektu
– IP, OA, konsorciální smlouva,
spory v konsorciu a jejich řešení, …

Témata:
• SME Instrument – představení schématu, 3 fáze,
pravidla účasti, business plán, hodnoticí kritéria,
stupeň technologické připravenosti, struktura návrhu,
marketingová strategie, …
• Fast Track to Innovation – představení schématu,
pravidla účasti, business plán, hodnoticí kritéria,
struktura návrhu, marketingová strategie, …

Modul 5
Jak uspět při přípravě individuálních projektů
Marie Skłodowska-Curie
Půldenní seminář
Kontakt:
Ing. Eva Svobodová
Technologické centrum AV ČR
telefon: 234 006 178
e-mail: svobodova@tc.cz
http://www.h2020.cz/cs

Témata:
• Individuální vědecko-výzkumné pobyty
Marie Skłodowska-Curie
– práce s podpořeným MSCA projektem
– představení schématu, pravidla účasti, struktura návrhu,
hodnoticí kritéria, nejčastější chyby v projektových návrzích, …)

