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Dokumenty a informace 
 
Rada EU schválila program Horizont 2020 
 
Dne 3. prosince 2013 schválila Rada EU rámcový program pro 
výzkum a inovace Horizont 2020, jehož rozpočet činí  77 mld. € 
v současných cenách, což z něj činí největší výzkumný program 
na světě.  
Podrobnější informace jsou uveřejněny v tiskové zprávě.  

 
Dne 11.12.2013 byl zveřejněny první výzvy programu 
Horizont 2020. 
Během prvních dvou let jeho fungování (2014 – 2015) bude k 
dispozici přes 15 miliard €.  
Jen na rok 2014 je vyhrazeno kolem 7,8 miliard € . 
 
Tři základní pilíře programu Horizont 2020: 

Vynikající věda 
Na podporu špičkových vědeckých pracovníků jsou vyhrazeny 
přibližně 3 miliardy eur, včetně 1,7 miliard na granty z Evropské 
rady pro výzkum. V rámci programu Marie Skłodowska-Curie 
bude na stipendia pro mladé výzkumné pracovníky k dispozici 
800 milionů €. 
   
Vedoucí postavení v průmyslu 
Na podporu vedoucího postavení Evropy v průmyslu v oblastech, 
jako jsou informační a komunikační technologie, nanotechnologie, 
pokročilá výroba, robotika, biotechnologie a výzkum vesmíru, 
bude vyhrazeno 1,8 miliard €. 
 
Společenské výzvy 
Na inovativní projekty řešící některé ze sedmi společenských 
výzev uvedených v programu Horizont 2020 bude vyhrazeno  
2,8 miliard €. Jedná se především o tyto oblasti: zdraví, 
zemědělství, námořní a biohospodářství, energetika, doprava, 
opatření v oblasti klimatu, životní prostředí, účinné využívání 
zdrojů a surovin a bezpečnost. 
 
 
 
 

Aktuální 
výzvy 
 
První výzvy 
programu 
HORIZONT 2020  
 
byly vyhlášeny dne  
11.prosince 2013. 
Texty výzev a všechny 
relevantní dokumenty 
pro přípravu návrhů 
projektů jsou umístěny 
na Participant Portalu.  
 
Výzva Česko-
norského 
výzkumného 
programu  
 
29. listopadu 2013 
vyhlásilo MŠMT ve 
spolupráci s Norskou 
vědeckou radou Výzvu k 
předkládání návrhů 
projektů 2013  
v podporované oblasti 
Bilaterální spolupráce ve 
výzkumu v rámci Česko-
norského výzkumného 
programu (dříve CZ09- 
Fond na podporu 
výzkumu) v Norském 
finančním mechanismu 
2009-2014. 
Výzva a pokyny jsou na 
stránkách MŠMT. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/139875.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Highlight_WP_2014.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Highlight_WP_2014.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-navrhu-projektu-2013

