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Kancelář CZELO – činnost a služby

Dotazník IGLO k prvním zkušenostem s 
programem Horizont 2020



CZELO -
Charakteristika

•podpora všem se zájmem o zapojení do 
evropské výzkumné spolupráce v rámci 
projektů tzv. rámcových programů (Horizont 
2020) a iniciativ Evropského výzkumného 
prostoru (ERA)

•všechny služby zdarma (projektové 
financování kanceláře z programu EUPROII)

•součást Technologického centra AV ČR
•projekt CZELO3 (2013 � 2016)
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Služby

•poskytování cílených a aktuálních informací 
(formálních i neformálních)

•podpora při hledání partnerů do projektů
•logistická podpora výzkumníků při setkávání 
s projektovými partnery v Bruselu

•organizace stáží
•přehled grantových příležitostí v unijních 
programech (na míru)

•podpora české státní správy a dalších aktérů 
při aktivitách v Bruselu
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Aktivity

•systematická propagace českého VaVaI v 
Bruselu před zástupci evropských institucí, 
partnerských kanceláří a dalších organizací

– semináře, konference, debaty

•setkávání českých výzkumníků s úředníky 
Evropské komise a dalšími partnery

– minisemináře a partnerské burzy menšího 
rozsahu

•publikační činnost - příspěvky
•kontakty s úředníky Evropské komise
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CZELO3: novinky I

•změna názvu (+ inovace) a loga

•začlenění oblasti terciárního vzdělávání

•důraz na inovace, spolupráce s průmyslem

•zdokonalení informační platformy

•rozvoj lidských zdrojů pro VaVaI

•rozšíření spektra o další programy a 
iniciativy na podporu evropského VaVaI
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CZELO3: novinky II
•vydání stručné brožury o kanceláři 
(CZELO v kostce)

•vydání brožury o nové generaci unijních 
programů s relevancí pro oblast VaVaI
(ve spolupráci s CEBRE)

•CZELO Bulletin v AJ – informace a 
novinky z ČR pro zahraniční partnery

(vše dostupné na www.czelo.cz)
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Možnosti podpory

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU
• rešerše vhodných programů, otevřených výzev, oficiální i 

neoficiální dokumenty, posouzení projektového záměru 
(návrhu), minisemináře, vyhledání partnerů, zastoupení na 
partnerské burze

REALIZACE PROJEKTU
• konzultace nejasností s Evropskou komisí, zajištění základní 

podpůrné infrastruktury pro projektové schůzky v Bruselu, 
podpora při organizaci semináře či konference

PROPAGACE VÝZKUMNÝCH KAPACIT
• organizace cílených propagační akcí, zajištění zahraničních 

řečníků a prosazování českých na mezinárodní akce, apod.

8



IGLO - partneři CZELO

IGLO
www.iglortd.org
Neformální sdružení 
VaV styčných 
kanceláří v Bruselu

•pracovní skupiny 
•společné aktivity
•vyhledávání partnerů
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Kancelář CZELO – činnost a služby

Dotazník IGLO k prvním zkušenostem s 
programem Horizont 2020



IGLO dotazník I

•Příprava a rozesílání dotazníku v 
červnu/červenci 2014

•Analýza odpovědí v průběhu října 2014
–120 dotazníků z 13 evropských zemí
–Výzkumníci, projektoví manažeři, 
administrátoři projektů

– Univerzity, výzkumné ústavy, MSP, státní 
správa, průmysl

•Výsledky dotazníku jako podklad pro IGLO 
seminář ERA in Action, který se uskutečnil 
12. listopadu 2014 v Bruselu
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IGLO dotazník II

•Oblast 1: příprava témat v pracovních 
programech H2020, interdisciplinarita, SSH

• Oblast 2: technické aspekty a Účastnický portál

• Oblast 3: proces hodnocení a hodnotící zprávy

• Oblast 4: právní a finanční aspekty, výkladové 
dokumenty, Anotovaná modelová grantová 
dohoda (AMGA)
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IGLO dotazník –
výstupy I

•Širší témata přinášejí větší svobodu při přípravě 
návrhů

•Intenzivnější komunikace mezi projektovými 
partnery ve fázi přípravy 

•Více předložených návrhů � dopad na míru 
úspěšnosti

•Kvantifikace dopadu projektu – „impact“
•Interdisciplinarita a zahrnutí relevantních partnerů
•Umístění dokumentů na Účastnickém portálu –
nekonzistentní

•Specifikace IT požadavků
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IGLO dotazník –
výstupy II

•Různé zkušenosti s IT Helpdesk a RES (Research 
Enquiry Service)

•Nedostatečné komentáře v hodnotících zprávách
•Chybějící jasná vazba mezi získaným počtem 
bodů a zdůvodněním

•Časová náročnost validace účastníků projektů
•Výběr hodnotitelů
•Proces hodnocení – chybějící consensus meeting
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IGLO dotazník –
výstupy III

•Přehledová tabulka v Anotované modelové 
grantové dohodě pro snazší orientaci

•Detailní příklady v AMGA vítány
•Datování jednotlivých verzí dokumentů – potřeba 
sjednotit

•Problematika třetích stran a výpočtu osobních 
nákladů – nejedná se o zjednodušení oproti FP7

•H2020 manuál – nedostatečná provázanost se 
změnami v průvodcích
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Děkuji Vám za pozornost.

slavikovak@tc.cz

www.czelo.cz


