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AKTIVITY NICER

Naďa Koníčková



WWW.HORIZONTEVROPA.CZ

http://www.horizontevropa.cz/


AKCE

▪ Kalendář akcí

▪ CZEDER



E-LEARNING K HE

▪ Jak efektivně pracovat s Portálem

▪ Jak se prezentovat a vyhledávat 

partnery do konsorcia

▪ Nástroj Hop on: pilotní výzva 2022

▪ Podpis dokumentů před začátkem 

projektu

▪ Documents to be signed before a 

project begins

▪ Třetí strany – charakteristika

▪ Třetí strany - administrativní aspekty

▪ Rozpočet projektu



MINIANALÝZY (15.3.2022)

▪ Účast států EU v programu Horizont Evropa

▪ Aktivita států EU v programu Horizont Evropa

▪ Souhrnná účastnická úspěšnost států EU v programu 

Horizont Evropa v akcích EIC, ERC, IA a RIA.

▪ Účast institucí z ČR v programu Horizont Evropa

▪ Účast "Widening zemí" v programu Horizont Evropa

▪ První ucelené statistiky účasti v programu Horizont 

Evropa

ZÁKLADNÍ STATISTIKY 
O ÚČASTI V HE



▪ Echo 1-2/2022

▪ Průzkum „Pomozte nám vytvářet lepší ECHO“

ECHO

https://docs.google.com/forms/d/1xV4hfw5OoPPxak3uckVCrpi1TwX-Hb4_QLtc-UdwCSQ/viewform?edit_requested=true


DOPADY VÁLKY NA UKRAJINĚ 
NA VÝZKUMNOU POLITIKU A 
RÁMCOVÉ PROGRAMY

Naďa Koníčková



Horizon4Ukraine: https://webgate.ec.europa.eu/funding-
tenders-opportunities/display/IT/Horizon4Ukraine

Příjemci projektů H2020 a HE mohou identifikovat běžící 
projekty H2020 a HE s možností zapojení výzkumníků 
vysídlených z Ukrajiny.

Zveřejnění nabídek: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-
opportunities

ERC for Ukraine – pracovní nabídky pro vědce a technické 
pracovníky: https://erc.europa.eu/news/erc-ukraine-jobs-
researchers-fleeing-war

MSCA guidelines for the inclusion of researchers at risk: 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-
msca/guidelines-for-inclusion-of-researchers-at-risk

ERA4Ukraine: https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine

Úpravy v aktualizovaném WP 2021-2022

ZAPOJENÍ UA DO PROJEKTŮ

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Horizon4Ukraine
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
https://erc.europa.eu/news/erc-ukraine-jobs-researchers-fleeing-war
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca/guidelines-for-inclusion-of-researchers-at-risk
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine


UKONČENÍ SPOLUPRÁCE S RUSKEM

▪ ukončení všech grantových dohod s ruskými veřejnoprávními subjekty a s nimi spojenými 

organizacemi. Vztahuje se i na akce Marie Skłodowska-Curie

▪ výjimkou budou individuální granty pro postdoktorandy (Marie Skłodowska-Curie) a granty 

Evropské výzkumné rady, kde je hlavním výzkumníkem ruský státní příslušník. Tyto nebudou v 

zásadě dotčeny, pouze se u nich uplatní důkladná kontrola zapojení osob ze sankčních seznamů 

EU

▪ Restriction on financial and non-financial support to Russian publicly owned or controlled entities 

under EU, Euratom and Member State programmes. For instance, further to measures previously 

announced in research and education, the Commission will terminate participation in all ongoing 

grant agreements to Russian public bodies or related entities, and suspend all related payments, 

under Horizon 2020 and Horizon Europe, Euratom, and Erasmus+. No new contracts or 

agreements with Russian public bodies or related entities will be concluded under these 

programmes.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2332

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2332


PODPORA KOORDINÁTORŮM 
KONSORCIÁLNÍCH PROJEKTŮ

Naďa Koníčková



▪ Rešerše tematicky relevantních strategií a politik

▪ Přehled podpořených projektů v dané tematické oblasti (včetně složení konsorcií)

▪ Asistence při vyhledání partnerů s potřebnou specifickou expertízou pro projekt

▪ Konzultace v průběhu psaní projektu (standardizace, IPR, etika …….), kontrola sestavení rozpočtu, 
asistence při podávání elektronické žádosti

▪ Asistence při zajištění zpětné vazby k návrhu projektu od externího hodnotitele (včetně informace 
o možnosti využít pre-proposal check nabízený v rámci projektů NCP sítí – WIDERA, Bridge2HE, 
RICH Europe, Idealist

— Dodržení dohodnutých termínů !

▪ Asistence v přípravě a kontrola smluvních dokumentů (consortium agreement)

▪ Využití prostor TC pro setkání partnerů v Praze (příp. CZELO v Bruselu)

https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/nase-sluzby

NABÍDKA DLOUHODOBÉ PODPORY

https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/nase-sluzby




ZAPOJENÍ TŘETÍCH ZEMÍ 
DO HORIZONTU EVROPA

Aneta Kašlíková



TŘETÍ ZEMĚ

TYPY 
TŘETÍCH 

ZEMÍ

NE-ASOCIOVANÉ

TŘETÍ ZEMĚ

ASOCIOVANÉ



▪ Státy mimo EU, se kterými byla uzavřena asociační dohoda = subjekty z asociovaných zemí splňují 

podmínky způsobilosti pro financování stejně jako subjekty ze zemí EU

ASOCIOVANÉ NE-ASOCIOVANÉ TŘETÍ ZEMĚ

Státy již asociované Asociace v dohledné době

Arménie Albánie

Bosna a Hercegovina Faerské ostrovy

Gruzie Maroko

Island Tunisko

Kosovo Ukrajina

Moldova Velká Británie

Černá Hora

Předběžná jednání probíhají také 

s Jižní Koreou, 

již uzavřena s Kanadou a Novým Zélandem

= začínají asociační vyjednávání.

Severní Makedonie

Norsko

Srbsko

Turecko

Izrael



V projektových návrzích by se měla Velká Británie chovat 

jako řadový partner, tj. předpoklad, že VB bude v době 

podpisu GA asociovaná k HE a bude mít status 

beneficiary. 

PODPIS GA:

ASOCIOVANÉ NE-ASOCIOVANÉ TŘETÍ ZEMĚ

VELKÁ BRITÁNIE*

* VB se bude podílet ve všech částech HE s výjimkou EIC fondu. 

UKRI HE funding

guarantee

https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/12/HorizonEuropeGuaranteeGuidance14March22.pdf


NE-ASOCIOVANÉ STÁTY
▪ nepřispívají do rozpočtu HE = nemají nárok na 

financování z rozpočtu EU

▪ standardně se jedná o bohaté státy mimo EU

▪ V projektech HE se subjekty z těchto států mohou 
účastnit pod statusem 

tzv. asociovaných partnerů

— Součásti projektového návrhu jak v administrativních 
formulářích (musí mít PIC!), tak v části B (musí být 
jasné, jakých projektových prací se bude AP účastnit a 
kolik času prací stráví – PMs v rámci WPs)

— Nemohou projekty koordinovat, nezapočítávají se do 
limitu 3 subjektů ze 3 zemí pro způsobilost 
konsorciálního projektu a nemohou být způsobilí pro 
mono-beneficiary granty (ERC, MSCA, EIC)

— Nereportují finance vůči EU

▪ Spojené státy, 

▪ Čína, 

▪ Austrálie, 

▪ Japonsko, 

▪ Nový Zéland, 

▪ Mexiko, 

▪ Jižní Korea, 

▪ ale také Švýcarsko. 

— Complementary funding mechanisms in third 
countries –“A number of non-EU/non-Associated 
Countries that are not automatically eligible for 
funding have made specific provisions for making 
funding available for their participants in Horizon 
Europe projects. This guide includes specific 
information for each of these countries.“

ASOCIOVANÉ NE-ASOCIOVANÉ TŘETÍ ZEMĚ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/complementary-funding-mechanisms-in-third-countries_he_en.pdf


▪ Asociační dohody neprobíhají a ani nyní nejsou avizované

▪ Švýcarské subjekty se mohou v projektech účastnit 

výhradně jako asociovaní partneři bez nároku na 

financování od EU

▪ Financování švýcarských subjektů zajišťuje State 

Secretariat for Education, Research and Innovation SERI

▪ Participation as researchers from non-associated third 

countries in mono-beneficiary instruments (namely ERC, 

MSCA Postdoctoral Fellowships and EIC Accelerator) is no 

longer possible

ŠVÝCARSKO

ASOCIOVANÉ NE-ASOCIOVANÉ TŘETÍ ZEMĚ

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe.html/


TŘETÍ ZEMĚ 

Subjekty z nízko a středně-příjmových států mohou být způsobilými 

žadateli o financování z EU. 

Seznam - List of Participating Countries in Horizon Europe

▪ od Afghánistánu až po Zimbabwe, 

▪ Subjekty z těchto států figurují v projektech jako beneficiaries. 

▪ Konkrétní pracovní program/výzva může účast subjektů ze třetích států 

dále specifikovat (zakázat/přikázat). 

ASOCIOVANÉ NE-ASOCIOVANÉ TŘETÍ ZEMĚ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


ZDROJE INFORMACÍ

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-

2027/common/guidance/list-3rd-

country-participation_horizon-

euratom_en.pdf

List of Participating Countries in Horizon 

Europe

https://www.ukri.org/wp-

content/uploads/2021/12/HorizonEurop

eGuaranteeGuidance14March22.pdf

Horizon Europe guarantee guidance (Velká 

Británie)

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home

/research-and-innovation/international-

cooperation-r-and-i/eu-framework-

programmes-for-research/horizon-

europe.html/

State Secretariat for Education, Research and 

Innovation (Švýcarsko)

https://ec.europa.eu/info/news/updates-

association-third-countries-horizon-

europe_en

Novinky k asociování

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-

2027/horizon/guidance/complementary-

funding-mechanisms-in-third-

countries_he_en.pdf

Complementary funding mechanisms in

third countries

https://www.tc.cz/cs/storage/1a0ca7b8

73de289a4af40224e911f4d1f0e4deed?

uid=1a0ca7b873de289a4af40224e911f

4d1f0e4deed

ECHO (J. Kotouček)

Zapojení třetích zemí

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/12/HorizonEuropeGuaranteeGuidance14March22.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe.html/
https://ec.europa.eu/info/news/updates-association-third-countries-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/complementary-funding-mechanisms-in-third-countries_he_en.pdf
https://www.tc.cz/cs/storage/1a0ca7b873de289a4af40224e911f4d1f0e4deed?uid=1a0ca7b873de289a4af40224e911f4d1f0e4deed


ZJEDNODUŠENÉ FORMY 
FINANCOVÁNÍ – LUMP SUM 
PROJEKTY

Lenka Chvojková



CO JE TO LUMP SUM A PROČ?

= financování grantu formou pevné částky 

zafixované v GA pro každý pracovní balíček a 

proplacené po realizaci balíčku všemi partnery 

(vs. skutečné náklady)

▪ Hlavní cíle

— snížení chybovosti a nálezů finančních auditů

— zjednodušení reportování

— zvýšení atraktivity programu pro „nováčky“

— od kontroly financí ke kontrole výstupů



Projektový

návrh

Hodnocení Realizace

projektu

Ukončení

projektu a 

kontroly

▪ Pilotní program H2020 - 16 témat (WP 2018-2020)

▪ Horizont Evropa – 24 témat (WP 2022) 

více v budoucnu  (WP 2023-24)

Výzvy 



▪ Částka lump sum: 

— stanovena ve výzvě (Option 1) 

— navržena žadateli (Option 2)

▪ Nákladová tabulka pro jednotlivé balíčky 

— odhad skutečných nákladů dle pravidel HE

— Excel → IT řešení v Portálu

▪ Možnost většího počtu pracovních balíčků (MGN/DIS/COM/EXPL)

▪ Vyšší limit počtu stránek (WP 2023)

Projektový

návrh
Hodnocení Realizace

projektu

Ukončení

projektu a 

kontroly

Výzvy 



▪ statistiky Dashbord pro hodnotitele 

(osobní náklady podle zemí a typů organizací)

▪ na základě hodnocení možné snížení lump sum v GA

Projektový

návrh
Hodnocení Realizace

projektu

Ukončení

projektu a 

kontroly

Výzvy 



▪ platby se odvíjí od dokončených aktivit

▪ částečné plnění → možnost plnění v dalším období

▪ flexibilita projektového řešení + možnost amendemntů GA

▪ žádné finanční zprávy a timesheets

Projektový

návrh

Hodnocení Realizace

projektu
Ukončení

projektu a 

kontroly

Výzvy 



▪ žádné finanční kontroly 

(ale technické kontroly ano)

▪ v případě částečného plnění 

možnost snížení grantu (nepředpokládá se)

Projektový

návrh

Hodnocení Realizace

projektu

Ukončení

projektu a 

kontroly

Výzvy 



ZDROJE INFORMACÍ EK

▪ Prezentace ▪ Průvodce ▪ Akce

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ls-funding-what-do-i-need-to-know_he_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc123397-b6ea-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-254704739
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm


NÁSTROJ HOP ON

Anna Vosečková



▪ Proposal must be submitted by the coordinator of a 
consortium funded under Pillar 2 or EIC Pathfinder with 
a valid GA without any participant from a WC (project 
type: RIA)

▪ Proposal must include the accession of one additional 
partner from a Widening country

▪ HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 (including 
FAQs)

▪ Opening: 27 January 2022; Deadlines: 20 April 2022 
and 10 November 2022

▪ Overall indicative budget: M€ 40; EU budget per 
project: M€ 0,2 – 0,5 (allocated to the new partner)

▪ Expected no. of projects: 80

HOP ON FACILITY

1 32

7 PROPOSALS SUBMITTED BY 

20 APRIL 2022

https://bit.ly/3kEL4Hi


RATIONALE MORE INFORMATION

HOP ON FACILITY

▪ MAIN AIM -- Improve Inclusiveness of 
HORIZON by involving additional research 
institutions from Widening countries

▪ Open up closed networks and overcome 
barriers

▪ Contribute to reducing the participation gap 
in HORIZON and closing the innovation 
divide in Europe 

▪ Additional partner and tasks should be 
described in a dedicated proposal template

▪ List of eligible RIA projects (available under 
Topic Updates)

https://bit.ly/37hwOBm

▪ EC Infoday on Hop On 

https://bit.ly/3vXLHky

▪ E-Learning on Hop On (in Czech)

33

https://bit.ly/37hwOBm
https://bit.ly/3vXLHky
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/yiifelearning/49/nastroj-hop-on:-pilotni-vyzva-2022


34

https://bit.ly/3ydHPP9


ROUND TABLE NCP



NINET.CZ → ROZCESTNÍK PROJEKTOVÉ PODPORY HE 

NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH 



KONTAKTUJTE NÁS

Národní informační centrum pro evropský výzkum

horizont@tc.cz

NCPs

www.tc.cz

http://www.tc.cz/

