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PROJEKTOVÝ NÁVRH
Výzvy v Participant Portalu

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-3-csa-industry4e.html
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PROJEKTOVÝ NÁVRH
Podání v Participant Portalu



Šablony projektových návrhů
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Před spuštěním systému pro předkládání 
návrhů 

- šablony pro návrh projektu ve veřejné části 
PP (v PDF)

Po spuštění systému 

– editovatelná verze v interní části PP
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Identifikace koordinátora

Role registrující osoby

Základní 
informace o 

návrhu
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Přidání nového kontaktu  

v organizaci koordinátora

Koordinátor zadává PIC partnerů a 

kontaktní osoby (Main 

contact/Contact person)
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U propojených třetích stran se PIC 
ve fázi předkládání návrhu 
nevyplňuje.  Tyto strany by měly 
být zmíněny v části B návrhu.

EU Login
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Základní informace o 
projektovém návrhu
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Nelze editovat. 
Automaticky se 
přenáší z údajů v 
PIC.



ROZPOČET (3. BUDGET)
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Research and Innovation Actions, Coordination and Support Actions  

Innovation Actions 

2kolové výzvy – 1. kolo
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Část B a přílohy:

• Stáhnout  editovatelné 
šablony (k dispozici od 
kroku 3):

Annex Sections:

1. Excellence

2. Impact

3. Implementation

4. Members of the consortium

5. Ethics and Security
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Editace projektového návrhu

Po odeslání je návrh 
možné editovat až do 
uzávěrky výzvy (s 
výjimkou kontinuálně 
otevřených výzev – např. 
SME Instrument).



Oznámení výsledků v PP (I)
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Oznámení výsledků v PP (II)
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+ oznámení na email kontaktním osobám a LEARovi



PROJEKTOVÝ NÁVRH
Struktura









PROJEKTOVÝ NÁVRH
Evaluace & nejčastější chyby



více: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-h-esacrit_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-h-esacrit_en.pdf


Lessons learnt

However..

..the vision and scope of this proposal are limited. 

..stakeholders from outside the consortium are not clearly identified.

..the methodology is not described in sufficient detail.

..the proposal does not present a clear vision of state-of-the-art 
infrastructures for researchers.

..the concept is over-ambitious within the time-frame proposed. 



Lessons learnt

However..

..there is insufficient evidence of a credible business model.

..the dissemination/exploitation/communication plans are insufficiently 
described. 
..the management of IPR is insufficiently addressed.
..the proposal does not provide measurable criteria for impact, lack key 
performance indicators. 
..cross cutting issues such as economic, environmental and societal impacts 
are not well addressed.
..the amount of data to be shared is not quantified.
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Lessons learnt

However..

..the work plan lacks sufficient detail. 

..industrial participation is not adequately addressed.

..resources are not sufficiently allocated to the participants.

..the risk management is insufficiently described.

..there are inconsistencies between the listed work packages and the 
described role of the participants. 

..the quality of the participants is only fair, and they lack a convincing 
international profile.
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Nedostatečné odůvodnění, míra detailu

• The budget is not sufficiently elaborated, detailed or justified

• There are a number of problems in the allocation of resources for the 
project, and some information is lacking in this area, all of which weakens 
the implementation plan of the project. This includes insufficient 
justification of the allocation of a substantial proportion of the budget to 
personnel.

• Allocation of resources are not well justified. 

• Work plan not sufficiently detailed.

• No budget included, the budget exceeds limits.
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Nerovnoměrné rozdělení zdrojů mezi WP

• A large proportion of resources is dedicated to the management work package 
which represents a high element of risk.

• It is not clear how personnel costs, which account for a significant share of overall 
costs, will be distributed among the specific activities. 

• The balance and distribution of person months across the work packages is not 
clearly explained or justified.

• Although all work packages have a detailed description of the planned tasks, the 
allocation of resources is somewhat unrealistic as some work packages have 
unclear provisioned person months.
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Rozdělení rozpočtu/práce mezi partnery

• Allocation of resources are not well justified. 

• The budget is unbalanced and there is no allocation of effort and budget 
for some of the consortium partners. 

• In addition, the distribution of tasks and resources between the partners is 
unbalanced.

• Budgets seem top-down

• The budget is not adequate for foreseen partners.
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Ostatní přímé náklady - odůvodnění

• Allocation of travel and other costs requires a more detailed justification.

• Also the budget for certain events is not sufficiently justified and is 
excessive.

• Notably, estimated travel costs for the coordinating partner is high
compared to those of other partners and this is not clearly linked to 
activities leading to achievement of the proposals' objectives.

• Costs under "office and administration" entail significant amounts which 
are not sufficiently justified.
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Projektový návrh

Plánování – životní cyklus





Plánování projektu - aktivita



Projektový návrh
Konsorcium + Partner Search
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Kdo může získat financování EU
Právní subjekty usazené v:

Ostatní třetí země
Země automaticky způsobilé k 
financování EU

Země bez automatické 
způsobilosti k financování EU, 
pokud: 
- Existuje bilaterální smlouva
- Výzva takto stanoví
- EK považuje účast za 

nezbytnou

03

Země přidružené k 
H2020 
Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Faerské ostrovy, Makedonie, 
Island, Izrael, Moldávie, Černá 
hora, Norsko, Srbsko, Turecko, 
Ukrajina, Tunisko, Gruzie, 
Švýcarsko 

EU-28
*UK má v současně status 
členské země se všemi právy a 
povinnostmi.  

01 02

Seznam zemí způsobilých k financování:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/oth
er/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf


Partner nebo třetí strana?

Třetí 
strana

Provádí projektové práce 

Poskytuje zboží a služby

Poskytuje nepeněžitý 
příspěvek

Přijímá finanční podporu

Subdodavatel (čl. 13 MGA)

Dodavatel ostatního zboží a služeb (čl. 10 MGA)

TS poskytující nepeněžitý příspěvek zdarma (čl.11 MGA)

TS poskytující nepeněžitý příspěvek za úplatu (čl.12 MGA)

Finanční podpora třetím stranám (čl. 15 MGA)
*Pouze pokud to povolí výzva

Propojená třetí strana (čl. 14 MGA)

Mezinárodní partner (čl. 14a MGA)



Participant Portal - Partner Search

• Umožňuje:
1. Spravovat profil organizace
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisati
ons/index.html

2. Hledat nabídky/poptávky spolupráce
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisatio
ns/partner_search.html

3. Zadat poptávku partnera do projektu/nabídku spolupráce v projektu
Např: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/h2020/topics/ecsel-2018-3-csa-industry4e.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ecsel-2018-3-csa-industry4e.html


1. Spravovat profil organizace
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/org_profile.html?&pic=953439870
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/org_profile.html?&pic=953439870


2. Hledat nabídky/poptávky spolupráce
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3. Zadat poptávku partnera do projektu/nabídku 
spolupráce v projektu
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html


3. Zadání poptávky partnera do projektu/nabídky 
spolupráce v projektu



3. Úprava poptávky partnera do projektu/nabídky 
spolupráce v projektu
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3. Status poptávky partnera do projektu/nabídky 
spolupráce v projektu
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3. Opětovné publikování poptávky partnera do 
projektu/nabídky spolupráce v projektu + dodatečná 
úprava
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Projektový návrh
Rozpočet



NÁKLADY - ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ KATEGORIE

ZPŮSOBILÉ NEZPŮSOBILÉ

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ

OSOBNÍ SUBDODÁVKY OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY IN-KIND

OSTATNÍ ZBOŽÍ 

A SLUŽBY
CESTOVNÉ ODPISY

VNITRO-

FAKTURY



Rozpočet – základní principy
Osobní 
náklady

Přesuny



Osobní náklady

Při plánování osobních nákladů musí každý partner stanovit:

• Personální kapacitu nutnou k realizaci projektu (resp. jednotlivých pracovních balíčků). 
• Jednotka: člověkoměsíc (person-month)

• Indikativní sazbu za ČM/instituci
• měna: EUR
• vychází z finanční historie zaměstnance/skupiny zaměstnanců
• odráží suberhrubou mzdu
• zohledňuje případný nárůst mezd v čase

Výpočet osobních nákladů (pro účely rozpočtu): 
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počet ČM * sazba/ČM



Osobní náklady v šabloně projektového návrhu

50

WP1 WP2 WP3 Total Person/

Months per Participant

1. ABC 1 6 3
10

2. XYZ …

…
Total Person/Months

Table 3.4a: Summary of staff effort (Part B)

Section 3 – Budget (Administrative forms)



Ostatní přímé náklady

Cestovní náklady
• cestovní náhrady zaměstnanců

• náklady na cestovné a ubytování externích expertů, kteří se projektu účastní na ad hoc bázi

Vybavení, infrastruktura a jiná aktiva
• účetní odpisy 

• náklady na pronájem či leasing (bez poplatků za finanční služby!)

Ostatní zboží a služby
• spotřební materiál, náklady na diseminaci (open access, konferenční poplatky,…), náklady spojené s IPR, překlad 

dokumentů, logistické zajištění projektových meetingů, Osvědčení o finančních výkazech (CFS), atd.
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Ostatní přímé náklady v šabloně projektového návrhu

Povinně vyplňují pouze partneři, u nichž ostatní přímé náklady 
přesáhnou 15 % rozpočtu na osobní náklady!

Table 3.4b: ‘Other direct cost’ items (Part B)

Section 3 – Budget (Administrative forms)



Subdodávky

• Identifikace projektových úkolů, které je nutné zadat externě a 
stanovení odhadu ceny subdodávky

• Limitovaný rozsah

• Pozor na úkoly svěřené koordinátorovi v čl. 41.2b) a na subdodávky
mezi partnery (nejsou povoleny)

• Subdodávky musí být naplánovány v Příloze 1 a 2 GA



Subdodávky v šabloně projektového návrhu
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4.2. Third parties involved in the project (Part B) 

Section 3 – Budget (Administrative forms)



Nepřímé/režijní náklady 

= 25 % přímých nákladů  (bez subdodávek)

• v rozpočtové tabulce se dopočítají automaticky na základě údajů o 
přímých nákladech projektu

• vzhledem k formě nákladů (flat rate) se v projektovém návrhu 
neuvádí slovní popis.



Příklad



Tips & Tricks

• Subdodávky

• Nespadají (!) do základu pro výpočet nepřímých nákladů

• Je nutné slovně popsat v tabulce 4.2

• Osvědčení o finančních výkazech (CFS)

• Pouze partneři jejichž požadovaný příspěvek EU přesáhne ≥ 325 tis. EUR (limit nezahrnuje nepřímé 
náklady)

• Ostatní přímé náklady je nutné vyčíslit a popsat v tabulce 3.4b

• Tabulka vyčíslující náklady velkých výzkumných infrastruktur je pro 
české subjekty (zatím) irelevantní - NEVYPLŇUJTE



630 000 EUR
= Max. EU contribution



WP1 WP2 WP3
WP4 Total Person/Months

per Participant

1/Coordinator

2/ABC 44
20

0 6 70

Participant Number

/ Short Name

Total Person / Months

Table 3.4a: Summary of staff effort
Please indicate the number of person/months over the whole duration of the
planned work, for each work package, for each participant. Identify the work-
package leader for each WP by showing the relevant person-month figure in
bold.

Osobní náklady = 70 ČM*4000 EUR = 280 000 EUR



Table 3.4b: ‘Other direct cost’ items (travel, equipment, other goods and 
services, large research infrastructure)
Please complete the table below for each participant if the sum of the costs for’ 
travel’, ‘equipment’, and  ‘goods and services’ exceeds 15% of the personnel 
costs for that participant (according to the budget  table in section 3 of the 
proposal administrative forms). 

Participant 

Number/Short Name
Cost (€)

Justification

Travel 8 000

 Travel and subsistence costs of personnel  related to project meetings 
(800 EUR/travel; 5 travels envisaged)

 Travel costs of an external expert who will provide (on ad hoc basis) 
consultancy concerning the technical aspects of the project (1 000 
EUR/travel; 4 travels envisaged).

Equipment 200 000  Depreciation costs of laser equipment

Other goods and 

services
12 000

 Logistic support for project meetings (organisation of rooms, catering)

 Certificate on the Financial statements costs

Total 220 000



Does the participant plan to subcontract certain tasks (please note that core

tasks of the project should not be sub-contracted)
Y

University ABC does not own sufficient facilities necessary for the sample analysis. Therefore, the external 
subcontractor will be chosen to perform tasks linked to sample analysis under WP4.  The estimated costs of 
the subcontract are 5000 EUR. 

Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third 
parties

N

Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third
parties (Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement) N

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party 
resources)
Please complete, for each participant, the following table (or simply state "No 
third parties involved", if applicable):



• Relevantní pouze pro instituce, které splní definici velké výzkumné 
infrastruktury (dle MGA) a které mají ex ante schválenou metodiku od EK.

• V ČR zatím žádná instituce, v ostatních členských státech EU pouze několik 
málo institucí.

Please complete the table below for all participants that would like to 
declare costs of large research infrastructure under Article 6.2 of the 
General Model Agreement, irrespective of the percentage of personnel 
costs. Please indicate (in th justification) if the beneficiary’s methodology 
for declaring the costs for large research infrastructure has already been 
positively assessed by the Commission

Participant 

Number/Short Name
Cost (€) Justification

Large research

infrastructure



Budget Table, Part A



Specifika rozpočtu projektu 
u akcí Marie Skłodowska Curie



MSCA - Sestavení rozpočtu

• Specifikum: financování formou jednotkových N (unit costs)

• Kalkulace rozpočtu probíhá automaticky na základě údajů vyplněných v 
části A projektového návrhu.

Klíčové údaje:
• Počet ČM
• Korekční koeficient (aplikuje se automaticky)
• Rodinný stav výzkumníka 



Příklad stanovení rozpočtu MSCA-IF (část A projektového návrhu)

Rodinný 
Status

Trvání 
projektu v ČM



Specifika rozpočtu projektu 
u akcí ERC
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Šablona rozpočtu ERC StG (část B projektového návrhu)

+ slovní popis 
požadovaných 
částek



Praktické informace 
pro předkladatele/řešitele projektů

H2020.cz

Publikace Vademecum vydané TC AV ČR

Participant Portal (Reference Documents)

Šablony projektového návrhu (pro všechny typy akcí H2020)

Proposal Canvas

http://horizonbook.eu/resources/proposal-canvas/

https://www.h2020.cz/files/svobodova/Pravidla-financovani-projektu-H2020-web_1.pdf
https://www.h2020.cz/files/svobodova/Pravidla-financovani-projektu-H2020-web_1.pdf
https://www.h2020.cz/cs/publikace/nova-publikace-akce-marie-sklodowska-curie-v-horizontu-2020
https://www.h2020.cz/cs/publikace/nova-publikace-akce-marie-sklodowska-curie-v-horizontu-2020
https://www.h2020.cz/cs/publikace
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-call_ptef-pt-2016-17
http://horizonbook.eu/resources/proposal-canvas/


Finanční 
dotazy: 
finance@tc.cz

www.tc.cz
www.h2020.cz

mailto:finance@tc.cz
http://www.tc.cz/
http://www.h2020.cz/

