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Hanka Štěpánková 
 

o 1997 – VŠE , Fakulta mezinárodních vztahů,  specializace EEI,  vedení účetnictví 
při studiu 

 

o 2000 - 2003 Sulzer Medica, finanční manažer a hlavní účetní  

 

o 2003 - 2007  Imperial College London, Research Services Administrator (FP 5 -
7) 

 

o 2008 -  dosud VŠCHT Praha  EU projekty  (kooperativní, ERC, FET), OPVK, 
OPPA 

 

o 4 děti, manželka prof. Štěpánka – první český ERC, volejbal, běžky, háčkování 
a marmelády  

 

 



PROČ JÍT DO EVROPSKÝCH PROJEKTŮ? 

 Projektová žádost – podává konsorcium, nejvíc práce má koordinátor, 
pro partnera v projektu poměrně snadné 

 Snadné a velmi flexibilní čerpání nákladů (nejsou fixovaná jména 
členů týmu ani například úvazky) 

 Jednoznačně a srozumitelně stanovena hodnotící kritéria 

 Obvykle pouze jeden report za 18 měsíců 

 Kariérní posun 

 Dopad na ostatní grantové žádosti  

 Publikování v kvalitních časopisech atd.  
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ČEHO SE POTENCIÁLNÍ ŽADATELÉ BOJÍ?  

 Nejde mi najít vhodnou výzvu…výmluva. Výzev je hodně, najdete všechny na 
Participant Portalu, můžete vyhledávat podle klíčového slova, pomoci může TC, také 
aplikace Anlupa, kde si můžete nastavit i Strážce výzev. Nutno začít hledat včas!! 

 Jak mám najít partnery?  
 Konference – kromě vědecké přednášky i krátké představení pracoviště (specializace, 

přístroje) 

 Networking – na koktejl (pivo, kafe) hlavně s cizími! 

 Staré kontakty – oprášit!!! Hlavně kontakty ze zahraničních pobytů ze studií!! 

 Kam se rozkutálel můj kruh – SMEs (malé a střední podniky –spolupráce) 

 Účast v soutěžích, letní školy, odborné semináře a školení 

 Přijímání nových zaměstnanců – je třeba brát ohled na to, zda mají „napojení na zahraničí“, 
zda přinesou nové možnosti a nové kontakty 

 Stávájící zaměstnance je potřeba motivovat k výjezdům a k navazování nových kontaktů 

 Infodny v Bruselu pořádané EC 

 Czelo – partnerské burzy 

 Projekty jsou administrativně náročné – toto už dávno neplatí.. 
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NEJČASTĚJŠÍ TYPY PROJEKTŮ H2020 

 Individuální – žádá jedinec, sám si volí téma, toto platí pouze pro 
MSCA IF (postdoc) a ERC.  

 Kombinace – možnost zapojení dvojím způsobem: 

 Zažádat si o kolaborativní projekt MSCA – vysvětlím dále 
(konsorcium, poměrně nízká úspěšnost) nebo  

 Individuálně žádat o pozici v projektu, který již financování 
získal  

 CSA – podpůrné akce 

 Kolaborativní 
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOLABORATIVNÍCH  
PROJEKTŮ H2020 

 

 Obvykle je třeba konsorcium 3 partnerů ze 3 členských či 
přidružených zemí, konsorcia tvoří ale obvykle 5-10 partnerů 

 Projekty jsou nejčastěji tříleté 

 Reporting po 18 měsících 

  

  

!! Potřebujete partnera(y) a vhodnou výzvu a trochu se 
potrénovat v bruselštině!! 
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WP, TASK, MILESTONE, DELIVERABLES.. 

 www.h2020.cz slovník pojmů 

  

 Deliverables : Plánované výstupy projektu, které jsou buď veřejné, nebo 
omezené jen na partnery projektu. Jejich dosažení je hodnoceno.  

  

 Milestones : Kontrolní body v průběhu projektu. Milníky se mohou týkat 
dokončení klíčových výstupů (deliverables), mohou být potřebné v mezidobí, 
kdy se dají přijmout nápravná opatření ke vzniklým problémům. Milník může 
být i kritickým bodem v průběhu projektu, kdy se konsorcium rozhoduje o 
dalším vývoji.  

  

 Work Package (WP) : Část projektu s jasně definovanými výstupy a 
popsanými aktivitami. Je koordinovaná jedním z partnerů projektu.  

  

Měřitelné, splnitelné, zkontrolovatelné, časově reálné – musí projít vědeckým 
auditem 
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http://www.h2020.cz/
http://www.h2020.cz/


PŘÍPRAVA PROJEKTU 

 Zadávací dokumentace + způsob hodnocení návrhu projektu – 
nastudovat ještě před začátkem práce 

 

Abstrakt:  

 Jasná vize, jednoduchý, konkrétní 

 Srozumitelný pro širší spektrum hodnotitelů 

 Konkrétní cíle a dopady na společnost 

 Poutavý, jednoduchý, zapamatovatelný akronym 
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PROJEKTOVÝ NÁVRH   

Část A – obecné informace – se zpracováním pomáhají 
administrativní  pracovníci 

 Identifikace partnera (PIC) 

 Krátký popis instituce 

 Doposud řešené projekty 

 Rozpočet  

 Etické a gender issues 

  

Část B – faktický návrh projektu – zpracování nejčastěji hlavní 
řešitel projektu 

Nejčastější pozice je partner v projektu, doplňuje část týkající se jeho zapojení, WP, 
spolupráce s koordinátorem 
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MANAGEMENT A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

 Ideálně 2 pozice – projektový manažer – vědec + administrátor 
projektu 

 Administrátor – nastavení mezd, pracovní výkazy (TS), nákupy investic, 
finanční controlling a kontrola vykazování cest (cesty s aktivní účastí, 
soulad s výkazy práce atd.) 

 V ideálním případě by měl vědec a budoucí administrátor projektu 
pracovat společně již na návrhu projektu 
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PARTNER V PROJEKTU 

 Spolupráce s koordinátorem  

 Partner je obvykle vedoucím jednoho či více WP 

 „práva a povinnosti“, pravidla hry partnerů stanovena v konsorciální 
smlouvě 

 Administrátor partnerské instituce zpracovává periodic and midterm 
financial reports, řešitel vypracovává vědecké zprávy, vše do rukou 
koordinátora 

  

 Vstřícná spolupráce, ale nenechat sebou manipulovat 
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HORIZON 2020 – MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA) 

 

Program na podporu mobility, 

 profesního rozvoje a kariérního 

 růstu výzkumných pracovníků  

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

Výzkumní pracovníci: 

oEarly stage researcher < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D. 

oExperience researcher > 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D. 
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Innovative 

Training  

Networsk 

(ITN) 

 

Doktorské studijní program, navržené mezinárodními konsorcii, tvořenými 

institucemi z veřejného i soukromého sektoru 

Individual  

Fellowships  

(IF) 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky s 

cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst díky mezinárodní a 

mezisektorové mobilitě 

R&I Staff  

Exchange 

(RISE) 

Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou výměn výzkumných, 

technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu 

 

COFUND 

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro 

financování vědecko-výzkumných pobytů vč. doktorských studijních 

programů 

European 

Researcher’s 

NIGHT 

 

Setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností 
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Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 



COFUND – POSTDOC POZICE 
HORIZON 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

 Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních 
programů pro financování vědecko-výzkumných pobytů vč. 
doktorských studijních programů 

 http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-
now/jobs-for-you/index_en.htm 

 CORDIS – přehled řešených projektů 

http://cordis.europa.eu/home_en.html (klíčová slova COFUND a MSCA) 

 

Příklad: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/302383 – Cofund 
španělských univerzit 
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MOBILITA POSTDOC 
HORIZON 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty  

15 Zdroj: P.Perutková, TC AV ČR 



H 2020 – PP –HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

16 



MSCA – NABÍDKA POZIC 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
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EURAXESS 
https://www.euraxess.cz/cs 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs 
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ERC STARTING GRANTS 
ERC – financuje špičkový výzkum posouvající hranice poznání  

 

Starting Grants: 

 Individuální granty na podporu nezávislé kariéry mladých výzkumníků 

 Na vytvoření vlastní výzkumné skupiny, pořízení přístrojů 

 Žadatel – kdokoli 2-7 let od získání Ph.D., excelentní vědecké výsledky (bez vlivu 
bývalého školitele), excelentní originální myšlenka 

 Rozpočet do 1,5 mil. EUR na 5 let 

  

Consolidator Grants: 

 7-12 let po získání Ph.D. 

 Rozpočet do 2 mil. EUR na 5 let 
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HORIZON 2020   

the Frame work Programme for Reaserch and Innovation (2014 -2020) 
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HODNOCENÍ PROJEKTŮ - FEEDBACK (PRO PŘÍŠTĚ)  
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DRUHÁ ŠANCE – SEAL OF EXCELLENCE 
 

 Žadatelé s vynikajícím hodnocením (nad 85 %) 
ze seznamu „no money“ projektů mohou žádat 
a národní/regionální zdroje 

  

 ČR: MŠMT otevřelo 2. výzvu v březnu 2018 
(projekty nad 70 %), deadline 31. 8. 2018 

 Další země: 
https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?p
g=opportunities_msca   
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PODPORA MOBILITY DO ZEMÍ S NIŽŠÍ 
ÚČASTÍ 

 Tzv. „Widening fellowships“ 

 Nově v pracovním programu MSCA-IF 2018, 2019 

 Treshold: 70 % 

 30-35 projektů z „no money“ seznamu 

 Widening countries:  

 Member States: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia. 

 Associated Countries: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia, 
Tunisia,Turkey and Ukraine 
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UŽITEČNÉ ODKAZY HORIZON 2020 
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Participant Portal 

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

 

CORDIS – přehled řešených projektů 

http://cordis.europa.eu/home_en.html 

 

 

Technologické centrum AV ČR  - www.h2020.cz: 

o slovník pojmů (http://www.h2020.cz/cs/seznamy/vykladovy-slovnik) 

o publikace (http://www.h2020.cz/cs/publikace) 

o Národní kontakty (NCP, http://www.h2020.cz/cs/seznamy/narodni-kontakty) 

 

 Zastoupení v Bruselu CZELO (https://www.czelo.cz/cs) 
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ZÁVĚR 

 

 

Děkuji Vám za pozornost! 

 

Hana Štěpánková (hana.stepankova@vscht.cz) 
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