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CZELO: charakteristika

•Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a 
inovace

•Založena v Bruselu v roce 2005 (→ 2016)
•Financována z programu EUPRO Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy

•Součást Technologického centra AV ČR
•CZELO nabízí podporu výzkumníkům, kteří mají zájem 
o zapojení do evropské výzkumné spolupráce v rámci 
projektů 7. RP (H2020) a dalších iniciativ v rámci ERA

•CZELO úzce spolupracuje s týmem národních 
kontaktních pracovníků pro RP (NCP)

•Všechny služby jsou poskytovány zdarma
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CZELO: služby I.

•Poskytování nejaktuálnějších informací (formálních i 
neformálních)

– http://www.czelo.cz
– Newsletter v ČJ, Bulletin v AJ
– Individuální konzultace

•Propagace českého VaV v Bruselu před zástupci 
evropských institucí, partnerských kanceláří a dalších 
organizací

– Semináře, konference

•Pomoc při hledání partnerů do projektů
– Síť NCP, bruselská síť IGLO

•Organizace stáží
– ERASMUS, krátkodobé stáže pro pracovníky výzkumných 

ústavů, univerzit apod.
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CZELO: služby II.

•Logistická podpora výzkumníků při setkávání s 
projektovými partnery v Bruselu

–Přípravná jednání, setkání projektových konsorcií, 
setkání NCP apod.

•Publikační činnost - příspěvky
–Akademický bulletin, Technický týdeník, časopis AIP, 

brožury edice VADEMECUM

•Podpora české státní správy a dalších aktérů (např. 
českých zástupců v programových výborech, zástupců 
univerzit apod.) při aktivitách v Bruselu

–Zastoupení na jednáních, účast na konferencích atd.



Co je 

Finanční nástroj určený k 
implementaci stěžejní iniciativy 
Unie inovací (strategie Evropa 
2020)

Období 2014 – 2020

Rozpočet: > 70 mld. €
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H2020: hlavní cíle

Podpora výzkumu a inovací
Překonání nedostatků v komercializaci výsledků 

výzkumu 

↓

Podpora ekonomického růstu a zaměstnanosti
Zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu

Posílení postavení Evropy v oblasti výzkumu, inovací a 
nových technologií

Řešení nejpalčivějších evropských/globálních výzev
(změna klimatu, stárnutí populace, energetická 

bezpečnost….)
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H2020: novinky

•Jednotný program zahrnující 3 stávající samostatné 
programy: 

• Důraz na propojení výzkumu a inovací (překonání „údolí 
smrti“)

• Zaměření na multidisciplinární řešení společenských 
výzev (důraz na průřezovost v projektech)

• Zaměření na účast MSP v programu (speciální nástroje)
• Zjednodušení systému financování projektů a 

administrativních procesů
• Zkrácení doby k udělení grantu (o 100 dní)
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H2020: struktura

3 hlavní pilíře

Vynikající věda (Excellent Science)

Vedoucí postavení v průmyslu (Industrial
Leadership)

Společenské výzvy (Societal Challenges)
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H2020: I. vynikající věda (1)

•Evropská rada pro výzkum (ERC) – podpora 
hraničního výzkumu nejvyšší kvality

–Projekty špičkového základního výzkumu
–Jediné hodnotící kritérium - excelence

•Akce Marie Skłodowska-Curie – podpora 
vědecké mobility a profesního rozvoje 
výzkumných pracovníků

–Inovační školící sítě (ITN)
– Individuální stáže (IF)
–Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
–Spolufinancování národních, regionálních a 

mezinárodních programů mobility (COFUND)
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H2020: I. vynikající věda (2)

•Budoucí a vznikající technologie (FET) –
otevírání nových a slibných oblastí (možností) 
výzkumu a inovací

– FET-Open (radikálně nové myšlenky pro budoucí technologie)
– FET-Proactive (objevující se témata, vytvoření „kritické masy“, 

koordinovaný průzkum nového tématu)
– FET flagship initiatives - grafen, výzkum mozku (podpora 

ambiciózního, široce založeného výzkumu zaměřeného na velké 
interdisciplinární výzvy)

•Výzkumné infrastruktury – zajištění 
výzkumné infrastruktury světové úrovně, 
přístupnost výzkumníkům

10



H2020: II. vedoucí 
postavení v průmyslu

•Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích (KETs)

–ICT
–Nanotechnologie
–Pokročilé materiály
–Biotechnologie
–Pokročilá výroba a zpracování
–Vesmír

•Usnadnění přístupu k rizikovému kapitálu
•Podpora inovací v MSP
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H2020: KETs

• Nanotechnologie – hlavní rysy a oblasti pro H2020
– Rozvoj nové generace nanomateriálů, nanozařízení a 

nanosystémů
– Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění nanotechnologií
– Rozvíjení společenského rozměru nanotechnologie
– Účinná syntéza a výroba nanomateriálů, součástí a systémů
– Rozvíjení technik pro zvýšení kapacity, metod měření a 

vybavení

• Nové (vyspělé) materiály - hlavní rysy a oblasti pro H2020
– Vývoj a přeměna materiálů
– Řízení materiálových součástí
– Materiály pro udržitelný a nízkouhlíkový průmysl
– Materiály pro tvůrčí průmyslová odvětví
– Metrologie, charakterizace, normalizace a kontrola jakosti
– Optimalizace používání materiálů

12



H2020: III. společenské 
výzvy

•Zdraví, demografické změny a dobré životní 
podmínky

•Bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství, 
mořský a námořní výzkum a biohospodářství

•Bezpečná, čistá a účinná energie
•Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
•Ochrana klimatu, účinné využívání zdrojů a 
surovin

•Inkluzivní, inovační a reflektující společnosti
•Bezpečná evropská společnost, ochrana svobody 
a bezpečnosti občanů
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H2020: oblast Zdraví

Hlavní rysy činnosti

•Účinná podpora zdraví a prevence
•Porozumění determinant, příčin, procesů a 
dopadů onemocnění

•Zdravotnictví a péče v kontextu stárnoucí 
populace (sociální inovace)

•Rozvoj nových příležitostí na trhu
•Zlepšení diagnostiky a vnímavosti k 
nemocem
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H2020: oblast Energie

Hlavní rysy činnosti:

•Snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy 
prostřednictvím inteligentního a udržitelného využívání

•Levné dodávky nízkouhlíkové elektřiny
•Alternativní paliva a mobilní zdroje energie
•Jednotná inteligentní evropská elektrická rozvodná síť
•Nové znalosti a technologie
•Účinné rozhodování a zapojení veřejnosti
•Přijetí energetických inovací na trhu
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H2020: doplňkové a 
průřezové prvky

• „Fast track to innovation“ – zaměření na MSP, urychlení 
komercializace výzkumu, zvýšení počtu MSP a nových účastníků 
v programu; malá konsorcia, doba k získání grantu – 6 měsíců

• „Widening the participation“ – snižování rozdílů mezi 
„inovačními lídry“ a „umírněnými inovátory“ v EU, zavedení 
specifických opatření pro rozvoj potenciálu ve slabších regionech 
(Teaming, Twinning, ERA-Chairs)

• Věda pro společnost (Science with and for Society)

• Mezinárodní spolupráce – aktivity podporující spolupráci se 
třetími zeměmi

• Vytváření partnerství – „public-public“ a „public-private“
– Iniciativy podle článku 185
– Společné technologické iniciativy
– PPP
– ERA-Nety
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H2020: účast a financování

•Konsorcia tvořená 3 účastníky ze 3 členských nebo 
asociovaných států (výjimky např. ERC, nástroje pro 
MSP, CSA)

•Hodnocení: excelence, dopad, implementace projektu 
•Zjednodušení administrativy: veškerá dokumentace 
elektronicky, žádné podpisy, zrušení negociací

•Zjednodušená forma financování:
–100% přímých nákladů (bez ohledu na typ účastníka)
–70% u aktivity, které jsou „blízko trhu“ (piloty, 

demonstrační činnost)
–25% nepřímých nákladů
–Pokračování v systému jednotných sazeb u projektů 

MSCA
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H2020: typy projektů 
(actions)

• Projekty spolupráce (Collaborative actions)
• Inovační projekty (Innovation actions)
• Koordinační a podpůrné aktivity (Coordination and Support 

actions)
• Ceny (Prizes)
• Pre-commercial Procurement (předobchodní zadávání 

zakázek)
• Public Procurement of Innovative Solutions (zakázky na 

inovační řešení)
• Nástroje pro malé a střední podniky (SME instrument)
• Fast track to innovation
• ERC
• MSCA (training and mobility actions)
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H2020: užitečné odkazy

• Základní informace a dokumenty: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

• Výzvy pro podávání návrhů projektů, novinky, databáze 
hodnotitelů: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

• Podpora v ČR (TC AV ČR): http://www.tc.cz/

• Národní portál pro evropský výzkum: 
http://www.evropskyvyzkum.cz
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Děkuji za pozornost!

vlkovam@tc.cz

www.czelo.cz
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