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Horizon 2020 (2014-2020) 
Součást 7letého finančního rámce (960 mld. €) 

 

Základní východiska: 
Europe 2020 

Innovation Union 

 

Novinky: 

 nárůst rozpočtu na 70 mld €, sloučení RP s CIP a COST, 
důraz na inovace (povinná část rozpočtu pro MSP), důraz 
na společenské výzvy, podpora řetězce výzkum - trh 



3 hlavní pilíře: 
- Vynikající věda  ERC, Akce Marie Curie, 

infrastruktury, budoucí a vznikající technologie 
(FET)  

- vedoucí postavení evropského průmyslu (20,3 
– 24,3 mld €) průlomové a průmyslové technologie 
(ICT, Nano, materiály, biotechnologie, vesmír), 
přístup k rizikovému financování, Inovace v MSP 

- Společenské výzvy (35,9 – 39,6 mld €) 



Vynikající věda 

1) ERC (cca 13,095 mld. €) – pokračování programu Ideas, podpora 
společenských věd 

2) FET – budoucí a vznikající technologie (2,696 mld. €) 

Podpora počátečního riskantního výzkumu (FET OPEN) 

Rozvíjení slibných témat, podpora rozmanitých projektů a rozvoj 
jejich spolupráce (FET PROACTIVE) 

Rozsáhlý mezioborový výzkum, provázání národního a 
evropského výzkumu (FET FLAGSHIP)    

3) Akce Marie Curie (cca 6,162 mld. €) 

4) Infrastruktury (cca 2,488 mld. €) 
 



Vedoucí postavení evropského 
průmyslu 

1) Průlomové a průmyslové technologie (cca 13,557 mld. €) 

1) ICT 

2) Nanotechnologie 

3) Pokročilé materiály 

4) Biotechnologie 

5) Vesmírné aplikace 

2) Přístup k rizikovému financování (2,842 mld. €) 

    lepší přístup k úvěrům a kapitálovému financování 

3) Inovace v MSP (0,616 mld. €) 

  20% rozpočtu sociálních výzev + fast track to innovation + LEIT 



Společenské výzvy 
(cca 36 – 38 mld.€ celkem) 

1) Zdraví, demografické změny a kvalitní život (wellbeing) – 7,472 
mld. € 

2) Výzvy v oblasti evropská bioekonomie: bezpečnost potravin, 
udržitelné zemědělství a lesy, výzkum v oblastech mořské, 
námořní a vnitrozemské vody – 3,851 mld. € 

3) Bezpečná, čistá a účinná energie – 5,931 mld. € 

4) „Smart“, zelená a integrovaná doprava – 6,339 mld. € 

5) Klimatická změna, účinnost zdrojů a surovin– 3,081 mld. € 

6) Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, inovativní a reflexivní 
společnosti – 1,309 mld. € 

7) Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnost Evropy 
a jejích občanů 1,695 mld. €  



Mimo sociální výzvy 
(Spreading excellence and) Widening participation – 0,816 mld € 

  1) Teaming for excellence – spojení dvou institucí 
vytvářejících centrum excelence, jedna v „low performing member 
state) 

  2) ERA Chairs 

 

Science for and with Society – 0,462 mld € 

 

EIT – 2,711 mld. € 

 

JRC (mimo jaderného výzkumu) – 1,93 mld. € 



Mimo sociální výzvy 
Science with and for  Society – 0,462 mld € 

 „Cílem je budovat efektivní spolupráci mezi vedou a 
společností, získávat nové talenty pro vědu a spojovat 
vědeckou excelenci se sociální odpovědností“ 

  1) scientific and technological careers (EURAXESS) 

  2) gender equality 

  3) Society in science and innovation   

  4) formal and informal science education 

  5) accessibility and use of results (Open Access) 

  6) governance and ethics 

  7) precautions in research and innovation 

  8) science communication 



Responsible Research and 
Innovation v H2020 

 Průřezové téma (článek 13 H2020) 
 
Mobilisation and Mutual Learning Actions (MML) budou rozprostřeny 

přes všechny společenské výzvy 

 

Open Access se stává povinnou součástí projektů H2020, v některých 
oblastech se zavádí „Open Access to Data“ 

 

Gender – 40% cíl, 50% v advisory groups 

 

Participační procesy – projekt VOICES 



Socioekonomické a humanitní vědy 
(SSH) v H2020 

Takzvaný integrovaný přístup, SSH jsou součástí aktivit 
všech společenských výzev – 5% rozpočtu 

 

SSH v ERC, MCSA, Výzkumné infrastruktury 

 

Společenské výzvy  

 

Společenská výzva 6 vyhrazena zejména SSH, 
humanitním vědám poprvé vyhrazena samostatná 
kapitola SV6: reflektivní společnosti  



Novinky v H2020 

„challenge-based approach“, více místa ponecháno 
řešitelům projektu 

 

Témata jsou definována šířeji, jsou méně preskriptivní 
a kladou větší důraz na očekávaný dopad 

 

Typy akcí většinou „Research and innovation actions“ 
(100%) nebo „Innovation actions“ (70%) 

 

Posílena spolupráce mezi direktoráty – větší vliv jiných 
DG na formulaci témat 



Společenská výzva 6 

1) Inkuzívní společnosti 

  Smart, udržitelný a inkluzívní růst 

  Resilientní společnosti (migrace, integrace, demografická změna) 

  Role Evropy jako globálního leadera 

2) Inovativní společnosti 

  Evidence base support for Innovation Union and ERA 

  Nové formy inovací 

  Potenciál všech generací 

  Spolupráce s třetími zeměmi 

3) Reflektivní společnosti 

  Evropské dědictví (paměť, identity) 

  Dějiny evropských zemí a regionů  

  Role Evropy ve světě 



Přístup strategického programování 
 

  identifikace klíčových oblastí, z nichž každá bude pokryta 
specifickou výzvou 

Pracovní program na 2 roky 

  vůdčí linie prvního WP: ekonomická krize a cesty k 
udržitelnému růstu 

 

Fast track to innovation 

   max. 5 partnerů, do 3 mil.€ za projekt, bottom-up 

 

Do přípravy WP zahrnuto 12 oddělení z 5 direktorátů a 2 DG 

 



Struktura definice tématu 

„Specific challenge“ 

 kontext, specifikace adresovaného problému 

„Scope“ 

 vymezení problému, focus a hranice potenciální akce ale 
bez specifikace přístupů 

„Expected impact“ 

 popis hlavních očekávaných dopadů 



Odkazy 

  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 

http://h2020.cz 

 

Participant portal: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/h
ome.html 

Cordis: 

http://cordis.europa.eu/ 
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Děkuji Vám za pozornost! 
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