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 Strategické dokumenty související s H2020 
 

 O programu HORIZON 2020 
 

 Hledání prostředků  na financování výzkumu ve zdrojích EU 
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Strategie EVROPA 2020 
3 priority programu 
       Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 

 
5 cílů do roku 2020 
• Zaměstnanost 

• Výzkum a vývoj 
Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP EU  

• Změna klimatu a energetika 

• Vzdělávání 
• Sociální vyloučení a chudoba  

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Evropa 2020V červnu 2010 Evropská rada přijala novou strategii pro růst a zaměstnanost, která navázala na končící Lisabonskou strategii. Strategie „Evropa 2020“, má přeměnit EU v inteligentní a udržitelnou ekonomikou podporující začlenění a vykazující vysokou míru zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. V druhé dekádě 21. století bezprecedentně zasáhla ekonomiku Evropské unie hospodářská krize. Došlo ke zpomalení a propadu hospodářského růstu, nezaměstnanost vyskočila na 10 % a stav veřejných financí se silně zhoršuje (v průměru v EU deficit 7 % a dluh 80 %). Navíc Evropa nadále čelí dlouhodobým výzvám, jako je stárnutí populace, globalizace a klimatické změny.EU nyní stojí na křižovatce. Bude v příští dekádě patřit dále mezi ekonomické velmoci, nebo ztratí kontakt s tradičními a novými globálními centry? Bude EU schopna prosadit nezbytné strukturální reformy a zajistit budoucí prosperitu? O tom se rozhoduje právě nyní při diskusi o strategiích k překonání hospodářské krize a k budoucímu směřování ekonomik členských zemí v příštím desetiletí. Jádrem strategie Evropa 2020“, jsou tři priority, které se vzájemně podporují a nabízí vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století:- Inteligentní růst – rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.- Udržitelný růst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.- Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností. Na rozdíl od předcházející Lisabonské strategie se Evropa 2020 omezuje pouze na 5 cílů, kterých má být do roku 2020 dosaženo: týkají se zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky 1) 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno;2) 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje;3) v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %; (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé);4) podíl předčasných odchodů ze vzdělávání by měl klesnout pod 10 % a nejméně 40 % populace ve věku 30-34 let by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání;5) počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.Úspěšnost projektu by měla byt zaručena přesně definovanými strategickými cíli a jejich měřitelností.
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HORIZON 2020 
 Nástupce předchozích rámcových programů pro výzkum, vývoj  

a inovace  
 

 Strategický rámec pro financování výzkumu a inovací v EU 
 na období 2014-2020 
 Spojuje v sobě všechny stávající finanční prostředky EU na výzkum a inovace, včetně 

rámcového programu pro výzkum, činností vztahujících se k inovacím uvedených v 
rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a činností 
Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). 
 

 klíčový nástroj pro realizaci stěžejní iniciativy „Unie inovací“ 
 

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

Předvádějící
Poznámky prezentace
1 . RP 1984-87    4,5 MLD ECU2. RP 1987-91      5,4 MLD ECU3. RP 1990-94     4,7 MLD ECU4. RP 1994-98      13,2 MDL ECU5. RP 1998-2002 15 MLD EUR6. RP 2002-06      17,5 MLD EUR7. RP 2007-13      50,5 MLD EURH 2020  2014-20     77 MLD EUR

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


Nástroj k realizaci strategie EVROPA 2020 
 

3 priority 
 Excelence vědecké základny 
 Vedoucí postavení průmyslu 
 Společenské výzvy  
 

Očekávané dopady  
 Multiplikativní efekt na soukromé investice 
 Vytváření nových pracovních míst 
 Dlouhodobě udržitelný růst Evropy 
 Zvýšení její konkurenceschopnosti 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
H2020  má plnit roli obecného strategického rámce pro financování výzkumu a inovací v EU a přispět tak k realizaci strategie Evropa 2020 .Rozdělen na 3 nosné oblasti 3 pilíře , jejichž cílem je Zvýšit  excelenci vědecké základnyDosáhnout vedoucího postavení v průmyslu a posílit konkurenceschopnostDostát společenským výzvámTo mimo jiné znamená, že H2020 má působit jako nástroj, který: bude mít multiplikativní efekt na soukromé investice, povede k vytváření nových pracovních míst a přispěje k dlouhodobě udržitelnému růstu Evropy a její konkurenceschopnosti.



 
 

 

 

 

 

 

 
 

HORIZON 2020 - rozpočet 

Priorita Rozpočet (mil. €)
I. Vynikající věda 24 441
II. Vedoucí postavení evropského průmyslu 17 016
III. Společenské výzvy 29 679
IV. Nejaderné přímé akce Společného výzkum. centra 1 903
V.  Evropský institut inovací a technologií (EIT) 2 711
VI. Věda ve společnosti a pro společnost 462
VII. Šíření excelence a prohlubování spolupráce 816
CELKEM 77 028

Předvádějící
Poznámky prezentace
Specifický cíl: Zlepšit celoživotní zdraví a životní pohodu všech občanů EU.Specifický cíl: Zajistit dostatečnou nabídku bezpečných a kvalitních potravin a bioproduktů, které jsou výsledkem využití moderních biotechnologií, rozvíjet služby pro podporu souvisejících ekosystémů, jakož i rozvíjet konkurenceschopné nízkouhlíkové produkční řetězce, a tak urychlit přechod k udržitelné evropské bioekonomiceSpecifický cíl: Realizovat přechod na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, zvyšující se energetické potřeby a změny klimatu.Specifický cíl: Dospět v Evropě k dopravnímu systému, který účinně využívá zdrojů, je šetrný k životnímu prostředí, je bezpečný a skýtá občanům, hospodářství a společnosti patřičnou konektivitu.Specifický cíl: Dospět k hospodářství, které účinně využívá zdrojů a je odolné vůči změnám klimatu, a dosáhnout udržitelných dodávek surovin tak, aby byly uspokojeny potřeby rostoucí světové populace při omezených přírodních zdrojích naší planety. Činnosti přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení životních podmínek, přičemž zajistí ekologickou vyváženost a udržitelnost, přispějí k tomu, aby průměrné globální oteplení zůstalo pod 2 °C, a napomůže tomu, aby se ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit změně klimatu.Specifický cíl: Rozvinout inovativní a bezpečné evropské společnosti podporující začlenění v kontextu nebývalých proměn a rostoucí celosvětové vzájemné závislosti.



HORIZON 2020  - navýšení  rozpočtu  
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7. Rámcový program Horizon 2020

Předvádějící
Poznámky prezentace
O víc než 50 % víc



I. Vynikající věda 
 

 
 

 

 

 

 
• Podpora aktivit na hraně poznání 
• Rozvoj lidských zdrojů 
• Efektivní využití infrastruktur 

 
 

HORIZON 2020 

Priorita Rozpočet (mil. €)
Evropská výzkumná rada 13 095
Budoucí a vznikající technologie 2 696
Akce Marie Skłodowska-Curie 6 162
Evropské výzkumné infrastruktury (vč. e-infrastruktur) 2 488
Vynikající věda celkem 24 441



I / 1  Evropská výzkumná rada (ERC) 
 
• Zdvojnásobení rozpočtu oproti FP7 (17% z celého H2020) 
• Podpora hraničního výzkumu světové úrovně 
• Podpora hlavních řešitelů a jejich týmů 
• Témata navrhují sami výzkumníci 
• Originální projekty , často interdisciplinární povahy 
• Nové, nekonvenční metody a přístupy 
• Posouvání  hranic poznání 

 
Je posílena role vědeckého výboru ERC. 

 
 

 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
ProjektyERC starting grantsERC Consolidator grantsERC Advanced grantsERC synergy grantsProof of concept



I / 2  Budoucí a vznikající technologie (FET) 
 
• FET byly součástí FP7 v prioritě ICT 
• Multioborový výzkum, nové postoje a interakce expertů napříč obory  

 
      3 směry  

• FET OPEN 
• Zkoumání základů a možností pro nové technologie 

 
• FET PROACTIVE 

• Rozvíjení slibných témat počátečního výzkumu 
 

• FET FLAGSHIP 
• Rozsáhlý multioborový výzkum zaměřený na 1 cíl  

 
 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
FET OPEN –podpora riskantního počátečního výzkumu otevřená novým myšlenkám s cílem vytvořit rozmanité portfolio cílených projektů a povzbudit spolupráci nových aktérů pro výzkum s vysokým potenciálem využití v dlouhodobém horizontu. V návrhu se počítá se zvláštní podporou účasti mladých výzkumníků a malých inovačních firem se špičkovými technologiemi. Projekty budou podávány i vyhodnocovány průběžně.• FET PROACTIVE – je program pro rozvíjení slibných témat počátečního výzkumu s cílem dosáhnout dostatečného množství vzájemně souvisejících a spolupracujících projektů s různorodým pohledem na řešení dané tématiky.• FET FLAGSHIPS – bude aktivita na podporu rozsáhlého mezioborového výzkumu zaměřeného na sjednocující cíl s provázáním národního a evropského výzkumu po stránce obsahu i financování aktivit.



I/ 3 Akce Marie Skłodowska-Curie 

• Navýšení rozpočtu o 1/3 oproti FP7 
• Posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. 

zejména Ph.D. studentů 
• Podpora excelence zkušených výzkumných pracovníků prostřednictvím 

mezinárodní a mezioborové mobility  
• Stimulace inovací prostřednictvím vzájemného propojování znalostí 
• Zvyšování strukturálního dopadu prostřednictvím spolufinancování aktivit  

 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
inovativní formy vzdělávání, jako např. průmyslové doktoráty a inovativní (mezinárodní a interdisciplinární) doktorské programy, které již jako pilotní schémata byly zavedeny v pracovním programu Lidé pro rok 2012. EK si od těchto schémat slibuje zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, nejen v akademickém sektoru.•. Mobilita zkušených výzkumných pracovníků zásadním způsobem ovlivňuje potenciál a kvalitu výzkumných systémů. Půjde o mezinárodní a mezioborovou mobilitu, posílení možností přechodu mezi soukromým a veřejným sektorem, vytváření příležitostí pro individuální výzkumníky včetně podpory návratu do výzkumu po přerušení vědecké kariéry (RISE)Krátkodobé pobyty a výměny pracovníků na všech kariérních pozicích (tj. od začínajících až po zkušené řídící pracovníky včetně administrativních a technických pracovníků) mohou zásadním způsobem zvýšit inovační potenciál v Evropě.• Zvyšování strukturálního dopadu prostřednictvím spolufinancování aktivit. Půjde o podporu regionálních, národních či mezinárodních programů, které získávají své prostředky jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů pro financovánívědeckých pobytů (tj. pokračování nynějších aktivit COFUND) a též o posílení atraktivity stávajících center excelence.Nově by tyto programy měly být otevřeny pro výzkumné pracovníky ve všech fázích kariéry vč. Ph.D. studentů (nyní omezeny pouze na zkušené výzkumné pracovníky). Princip spolufinancování by podle návrhu měl být rozšířen průřezově i na předchozí typy akcí Marie Curie, což by znamenalo větší strukturální dopad programu jako celku na rozvoj lidských zdrojů ve VaV a významnější podporu excelence v rámci celého Evropského výzkumného prostoru.V návrhu EK se také klade důraz na přenositelnost grantů (která dosud v rámci specifického programu Lidé 7. RP nebyla možná) a vyšší míruinformování široké veřejnosti o výsledcích výzkumu podporovaného EU.Cíl: Počet MC akcí v 7. RP dosáhl 50 000 (z toho 20 % Ph.D. kandidátů). V H2020 má jít o 65 000 akcí (z nich 40% PHD studentů 



I/ 4 Evropské výzkumné infrastruktury  
 

• Cíl: dostupná výzkumná infrastruktura světové úrovně,  
      s dobrým přístupem nejenom pro výzkumná pracoviště, ale i firmy.   
      Nyní 650  1000 (rok 2020) 

• 3 hlavní směry: 
• Rozvoj evropských infrastruktur do r. 2020 a v dalším období 

• Podpora inovačního potenciálu výzkumných infrastruktur a jejich lidského kapitálu 

• Posílení politiky budování evropských infrastruktur a mezinárodní spolupráce 
 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
-integraci a zpřístupnění národních infrastruktur celoevropského významu, financování bude poskytnuto zejména na podporu nadnárodního a virtuálního přístupu výzkumných pracovníků a harmonizaci a zlepšení služeb, které infrastruktury poskytují. Takovou podporu bude potřebovat přibližně stovka sítí infrastruktur ve všech oblastech vědy a techniky, přičemž přístup k těmto zařízením bude využívat až dvacet tisíc výzkumných pracovníků ročně. Dále půjde o rozvoj a využití e-infrastruktur založených na informačních a komunikačních technologiích.-Bude se jednat o inovace v samotných infrastrukturách i na ně navázaných dodavatelských a uživatelských odvětvích. Za tímto účelem bude poskytnutapodpora infrastrukturám vykazujícím partnerství s průmyslem, veřejným zakázkám ve fázi před komerčním využitím, podpora využívání výzkumných infrastruktur ze strany průmyslu a snaha začlenit výzkumné infrastruktury do místních,regionálních a světových inovačních ekosystémů. EU rovněž zvýší využívání výzkumných infrastruktur (zejména elektronických infrastruktur) pro veřejné služby, sociální inovace, kulturu a vzdělávání.-Snahou EK je usnadnit rozvoj světových výzkumných infrastruktur, tedy těch výzkumných infrastruktur, které vyžadují financování a dohody v celosvětovémměřítku, podpořit spolupráci evropských výzkumných infrastruktur s jejich mimoevropskými protějšky, zajistit jejich celosvětovou spolupráci a dosah a současně usilovat i o mezinárodní dohody o vzájemném využívání, otevřenosti nebojejich spolufinancování.



II. Vedoucí postavení evropského průmyslu 
 
Cíl:  zlepšení pozice evropského průmyslu v globálním kontextu, posílení  
           konkurenceschopnosti 
 
 

 
 
 
 

 
Aktivity budou zaměřeny na výzkum a vývoj, ověření postupů a tvorbu prototypů. 

 
 

HORIZON 2020 

Priorita Rozpočet (mil. €)
Průlomové a průmyslové technologie 13 557
Přístup k rizikovému financování 2 842
Inovace v MSP 616
Vedoucí postavení průmyslu celkem 17 016

Předvádějící
Poznámky prezentace
přístup k rizikovému financování a inovace s týkají více průmyslového výzkumu, proto je nebudu dále zmiňovat



II/1  Vedoucí postavení evropského průmyslu- průlomové  
       a průmyslové  technologie 

 Cíl:  minimálně 3 patentové přihlášky na každých vynaložených 10 mil. €  
 v každém ze 6 směrů: 

• Informační a komunikační technologie 
• Nanotechnologie 
• Pokročilé materiály 
• Biotechnologie 
• Pokročilé výrobní systémy 
• Vesmírné aplikace 

 
Důraz bude kladen na snižování spotřeby energie, nové materiály, bezpečnost, interoperabilitu 
systémů a vytváření norem a na ověření výsledků výzkumu v pilotních aplikacích. 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
ICT – 6 směrůNové generace součástek a systémů: návrhy pokročilých a inteligentních vestavěných komponent a systémů.Příští generace výpočetní techniky: vyspělé počítačové systémy a technologie.Budoucí internet: infrastruktury, technologie a služby.Technologie pro digitální obsah a správu informací: ICT pro digitální obsah a kreativitu.Pokročilá rozhraní a robotika: robotika a inteligentní prostory.Mikro- a nanoelektronika a fotonika.NANOTECHNOLOGIE 5Vývoj nové generace nanomateriálů, nanozařízení a nanosystémůZajištění bezpečného vývoje a aplikací nanotechnologiíVývoj společenského přijímání a řízení nanotechnologiíEfektivní syntéza a příprava nanomateriálů, součástek a systémůVývoj měřicích metod a zařízení a technik pro vývoj a tržní uplatnění komplexních nanomateriálů a nanosystémůPOKROČILÉ MATERIÁLYTechnologie širokovyužitelných a průlomových materiálů: jde o funkční, multifunkční a strukturní materiály pro inovace ve všech průmyslových odvětvích• Vývoj a přeměna materiálů: materiály pro zajištění efektivní a udržitelné produkce budoucích výrobků• Materiálové součásti: výzkum a vývoj nových a inovačních technik a systémů• Materiály pro udržitelný a nízkouhlíkový průmysl• Materiály pro tvůrčí průmysl: jde o materiály pro ochranu kulturních hodnot a architektonických památek apod.• Metrologie, charakterizace, normalizace a kontrola jakosti• Optimalizace používání materiálů: výzkum a vývoj alternativ v používání materiálů a v inovačních



III. Společenské výzvy 
• Největší část rozpočtu H2020 
• podpora aktivit vedoucích od výzkumu až k tržnímu uplatnění 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

HORIZON 2020 

Priorita Rozpočet (mil. €)
Zdraví, demografické změny a životní pohoda 7 472
Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, 
mořský výzkum a bioekonomika 3 851
Bezpečné, čisté a účinné energie 5 931
Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 6 339
Ochrana klimatu, účinné využívání zdrojů, suroviny 3 081
Inkluzivní, inovativní a bezpečná společnost 3 004
Společenské výzvy celkem 29 679

Předvádějící
Poznámky prezentace
Specifický cíl: Zlepšit celoživotní zdraví a životní pohodu všech občanů EU.Specifický cíl: Zajistit dostatečnou nabídku bezpečných a kvalitních potravin a bioproduktů, které jsou výsledkem využití moderních biotechnologií, rozvíjet služby pro podporu souvisejících ekosystémů, jakož i rozvíjet konkurenceschopné nízkouhlíkové produkční řetězce, a tak urychlit přechod k udržitelné evropské bioekonomiceSpecifický cíl: Realizovat přechod na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, zvyšující se energetické potřeby a změny klimatu.Specifický cíl: Dospět v Evropě k dopravnímu systému, který účinně využívá zdrojů, je šetrný k životnímu prostředí, je bezpečný a skýtá občanům, hospodářství a společnosti patřičnou konektivitu.Specifický cíl: Dospět k hospodářství, které účinně využívá zdrojů a je odolné vůči změnám klimatu, a dosáhnout udržitelných dodávek surovin tak, aby byly uspokojeny potřeby rostoucí světové populace při omezených přírodních zdrojích naší planety. Činnosti přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení životních podmínek, přičemž zajistí ekologickou vyváženost a udržitelnost, přispějí k tomu, aby průměrné globální oteplení zůstalo pod 2 °C, a napomůže tomu, aby se ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit změně klimatu.Specifický cíl: Rozvinout inovativní a bezpečné evropské společnosti podporující začlenění v kontextu nebývalých proměn a rostoucí celosvětové vzájemné závislosti.



Hlavní změny v porovnání s FP7  
• Velké zjednodušení - jednodušší stavba programu 
• Jednotný soubor pravidel, méně byrokracie díky modelu snadné 

kompenzace nákladů  
• Méně papírování při přípravě návrhů, méně kontrol a auditů  
• Snaha snížit průměrnou dobu udělení  grantu o 100 dnů 
• Více možností pro mladé, nadějné a snaživé jedince 
• Zvýšení ochrany výsledků , open access k publikacím 
• Větší propojení VaV a inovací – souvislé financování od fáze nápadu až po 

uvedení produktu na trh 

HORIZON 2020 

Předvádějící
Poznámky prezentace
•jednotná sazba financování základní sazba max. 100% celkových uznatelných nákladů, • sazba max. 70% celkových uznatelných nákladů u vybraných projektů orientovaných na inovace. jednotná sazba financování režijních nákladů: 20% z přímých nákladů bez subdodávek a nákladů třetích stran, které nejsou realizovány v prostorách účastníka. Audity 1x,před koncem pokud náklady větší než 375.000 EURMladí a snaživí- ERC, MCS granty



Zdroje informací 
 

 Stránky H2020 
Horizon 2020 - European Commission 
 
 Evropská komise - Participant Portal  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
  
 Kontakty v ČR  
http://www.tc.cz 
http://www.czelo.cz 
http://rikoc.upce.cz 

 

HORIZON 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.tc.cz/
http://www.czelo.cz/
http://rikoc.upce.cz/
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Zdroje financování VaV všech směrů  v 
Evropě 

 

 Průvodce zdroji financování - výzkum, inovace, podnikání 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/index.html 
 

• Návod jak využít dostupné zdroje  
• Vysvětlení synergie programů 
• Příklady kombinovaného využití 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


 
Dotazy? 

 
jitka.genserova@upce.cz 

 

mailto:jitka.genserova@upce.cz
mailto:jitka.genserova@upce.cz
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