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OBSAH KURZU 
• Den 1: Rekapitulace základních zásad tvorby projektu  

                (kurz Mezinárodní projekty VaV) 

• Den 2: Projektový cyklus (nebo jiná metodika řízení projektu) 

                 logický rámec; analýza prostředí; sociální analýza; analýza rizik 

• Den 3: Mezinárodní projekty – žádání v ČR 

                 poskytovatelé; přehled aktuálních výzev 

• Den 4: Žádost v programu EUREKA 

                 výzva a řídící dokumentace projektu 

• Den 5: Analýza vzorové žádosti 

                 text žádosti, posudky, plnění hodnotících kritérií; srovnání úspěšné a  

                 neúspěšné žádosti 

• Den 6: Žádost mezinárodní 1: výzva a řídící dokumentace projektu 

• Den 7: Analýza vzorové žádosti 

                 text žádosti, posudky, plnění hodnotících kritérií; srovnání úspěšné a 

                 neúspěšné žádosti 

• Den 8: Žádost mezinárodní 2: výzva a řídící dokumentace projektu 

• Den 9: Analýza vzorové žádosti 

                 text žádosti, posudky, plnění hodnotících kritérií; srovnání úspěšné a 

                 neúspěšné žádosti 

• Den 10: Konsorciální smlouva, její náležitosti, závěr kurzu 
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Osnova: 

• Žádost v programu EUREKA a EUROSTARS 

• Žádost v programu HORIZON 2020 

• Úspěšná projektová žádost programu EUREKA 

• Úspěšná projektová žádost programu 
EUROSTARS 

• Úspěšná projektová žádost programu RFCS 
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Žádost v programu 
EUREKA a 

EUROSTARS 
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EUREKA 
European Network for Market-oriented, Industrial R&D 

• *1985 

• 42 členských zemí a Komise EU (ČR členem od 
r. 1995) 

• Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a 
vývoje 

• zaměření: oblast soukromého a veřejného 
sektoru 
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Cíle: 

• nadnárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky, 
výzkumnými ústavy a vysokými školami 

• růst výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu 

• rozvoj společné infrastruktury 

 

Výstupy:  

• nové, inovované špičkové výrobky 

• technologie či progresivní služby 
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Návrhy projektů 
Předkládány ve 2 fázích (elektronicky): 

1. na mezinárodní úrovni (www.eurekanetwork.org/calls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. u národního poskytovatele 
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Výzva 
V některých případech dvoukolová výzva 

- 1. kolo: zkrácená verze návrhu projektu 

- 2. kolo: podrobné zpracování 
 

 

Každoročně zveřejněna  

Veřejná soutěž VES14  

k programu EUREKA CZ 

(konec zpravidla v  

 1. pololetí) 
 

Poznámka: zde pouze projekty s kladným hodnocením na mezinárodní úrovni 
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Individuální projekty 
• mezinárodní projekty 

• tržně orientované 

• podporované a financované  

     programem EUREKA 

• jakákoliv oblast technologií 

• projekty vedeny malými a středními  

     podniky 

• podmínka: partnerství alespoň dvou  

     členských zemí EUREKA (partneři  

     jakéhokoliv typu: malé střední podniky, velké firmy,  

     univerzity, výzkumné instituce)              členské země EUREKA 

      národní informační místa  
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European Innovation Inside  

EUREKA label    

- Schválení projektu => Prestižní označení 

- Význam: záruka pro potenciální soukromé  

     investory 
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EUROSTARS 

• Společný program mezi EUREKOU a Evropskou komisí 

• Zaměření: malé a střední podniky provádějící VaV 

 

• Cíl: synchronizace vnitrostátního financování, 

centrálního předkládání a procesu hodnocení v 33 zemích 
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Hlavní zásady pro Eurostars projekt: 

• alespoň 2 účastníci ze 2 různých (zúčastněných) zemí 

• účastníkem právnická osoba 

• min. 50% hlavní činnosti projektu provedeno malými a středními 
podniky 

• dobře vyvážené konsorcium 

• řízen trhem 

• max. doba řešení: 3 roky 

• do 2 let od ukončení projektu – produkt připraven na trh 

 
*Poznámka: výjimka u biomedicínských a zdravotnických projektů do 2 let zahájení 
klinické zkoušky (nikoliv produkt) 
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Postup pro přípravu a tvorbu 
projektu: http://www.eurekanetwork.org/how-to-start-a-project 
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Doporučení: 

 

Před zahájením příprav projektu kontaktovat 
národního projektového koordinátora pro ČR: 

 

Ing. Josef Martinec 

 

Národní koordinátor programu EUREKA 

josef.martinec@msmt.cz 
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Otevřené výzvy k předkládání projektů 
www.eurekanetwork.org/projects 

      kliknout na Projects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknout na Calls for Projects   
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Vyplnění přihlášky 

1. krok (přihláška) 

 www.eurekanetwork.org/download-project-application-form 

 

- v anglickém jazyce 

- cca 14 stran 

- 1 vyhotovení s originálními 

     podpisy 

- razítko 

- pokud podepsáno min.  

     2 účastníky z různých  

     členských zemí EUREKA a odevzdáno před zasedáním rady  

     statut EUREKA 
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Download project 

application form 
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2. Krok (návrh projektu) 

 

- v českém jazyce (15 s.) 

- 1 vyhotovení s originálními  

     podpisy 

- razítko na 1. straně 

- „Cooperation Agreement“ s podpisy řešitelských organizací 
projektu 

- možné stáhnout na: http://www.msmt.cz/file/18887 

 

Dokumentaci předat i v elektronické podobě na MŠMT 

Ing. Josef Martinec 

josef.martinec@msmt.cz 
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Změna dosavadní právní úpravy 
Zákon č. 300/1992 Sb.   shledán jako nevyhovující 
 

Změny: 

- rozšíření působnosti podpory ze státní na veřejnou 

- sjednocení terminologie („badatelský výzkum“  základní výzkum, 
„cílený výzkum“ aplikovaný výzkum) 

Cíl: 

- úprava poskytování účelové a institucionální podpory VaV 

- úprava podmínek veřejné soutěže ve VaV 

- postup pro hodnocení výzkumných záměrů 

- poskytování informací o VaV 

- stanovení pravomocí orgánů VaV 

- vytvoření podmínek pro zvýšení využitelnosti výsledků v praxi 
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Žádost v programu 
HORIZON 2020 
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HORIZON 2020 
Od r. 2014 přesměrováno na: 

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

 

1. krok: účet s Evropskou komisí na účastnickém portálu 

Vytvoření: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

 

Změna ECAS hesla: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi 

 

Údaje o svém ECAS účtu: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/ShowDetails.cgi 
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2. krok: identifikační kód účastníka – organizace (PIC) 

- získán při registraci 

- používat při interakci s Evropsku komisí 

- urychlí zpracování informací 

- zabrání zadávání stejné instituce 
Doporučení:  

- zpracované procesy dokončovat a ukládat 

 

3. krok: uzávěrka přihlášek 

- odeslat návrh ještě před avizovaným datem a hodinou uzávěrky 

- v průběhu soutěžní lhůty lze odeslat i vícekrát (nová verze nahradí 
předchozí) 

- vždy obdržení potvrzujícího e-mailu 
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4. krok: Evropská komise  

vyhodnotí způsobilé  návrhy 

(prováděno nezávislými 
odborníky) 

 

 

 

 

 

 
Diagram klíčové systémové interakce  
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Účastnický portál Evropské komise ECAS 

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

 

 

Umožňuje (s registrací): 

- nalézt možnosti financování 

- nalézt partnery pro Vaše  

     návrhy 

- definování grantové dohody  

     s útvary Evropské komise 

- řízení výkazů nákladů, zpráv  

     a plateb 
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Účastnický portál Evropské 
komise ECAS 

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

Umožňuje (bez registrace) 

1. Nalézt výzvu (návrh lze odeslat až po registraci) 
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Účastnický portál Evropské 
komise ECAS 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 2. Přístup ke své účasti na výzkumných projektech 
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Účastnický portál Evropské 
komise ECAS 

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

 
3. Přístup k informacím o již registrovaných organizacích 
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Účastnický portál Evropské 
komise ECAS 

Příklady zobrazení stránky: 

1. Organizace s nabídkou  

2. Přístup na stránky „Mé návrhy“ 

3. Předložení návrhu do vybrané výzvy 

4. Úprava / odebrání již vytvořeného návrhu 

5. Identifikace účastníka  
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1. Organizace s nabídkou 
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2. Přístup na stránky „Mé návrhy“ 
 

Menu po přihlášení  
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Možnosti: 

- Prohlížení návrhů pomocí tlačítek 
Akce pro zobrazení  

- Úprava návrhů 

- Zobrazení návrhů 

- Odstranění návrhů 
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3. Předložení návrhu do vybrané výzvy 
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4. Úprava nebo odebrání již vytvořeného návrhu 
 

1. krok: přejít na portál 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 

2. krok: přihlášení 

- tlačítko Přihlásit se 

- jméno a heslo do ECAS 

- levý horní roh – „Moje návrhy“ 
 

3. krok: sloupec ACTIONS 

- opravy projektů 

- zobrazení projektů 

- mazání projektů 
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5. Identifikace účastníka 

 

 

1. krok: účet ECAS 

2. krok: přihlášení 

 

 

 

 

 

3. krok: přihlášení z „vnější domény“ 

- Pokud ano: přejděte k přihlášení 

- Pokud ne: klikněte na tlačítko „Change it“ a jděte do „Where are you 
from“ 
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4. krok: oddíl „Where are you from“  označit EXTERNAL (tím se 
dostanete na přihlašovací údaje) 
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5. krok:  

- zadat ECAS uživatelské jméno / e-mail 

- heslo 

- login 
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Vytvoření účtu 
ECAS 

1. krok: domovská stránka 

2. krok: zvolení a zadání  

              uživatelského jména 

3. krok: zadání jména a příjmení 

4. krok: zadání e-mailu 

5. krok: zvolení e-mailového jazyku 

6. krok: opsat kontrolní kód  

7. krok: souhlas s prohlášení o ochraně osobních údajů 

8. krok: Sign up 
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Role ECAS 
1. Koordinátor 

- zodpovědný za obsah návrhu 

- zodpovědný za tvorbu konsorcia 

2. Partner 

- na vyzvání koordinátora vyplní administrativní formuláře 

3. Rozhodčí 

- jmenován koordinátorem 

- může doporučit kvalitu účastníka 

4. Kontaktní osoba 

- navržena koordinátorem či partnerem 

- některé práce na vyplňování či prohlížení částí návrhů projektů a 
formulářů 

- mohou být přidělena plná přístupová práva 
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Elektronické 
podání 

1. CREATE DRAFT (zahájení tvorby návrhu) 

2. Tlačítka na dostupných akcích 

3. ID karta návrhu (levá strana obrazovky) 

4. Kontrola stavu (levá dolní část obrazovky) 

5. Navigační tlačítka (pravý spodní roh obrazovky) 
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Upozornění: 
Nesplnění podmínek 

znamená chybové hlášení a 
systém neumožní návrh 

předložit (přečíst pozorně 
pracovní program) 
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Výběr typu akce 

• Seznam druhů činností 

• Koordinátor musí zvolit správnou 

• Výběr příslušné činnosti  SELECT 

• Po zvolení příslušné činnosti  NEXT 
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ZÍSKÁNÍ KÓDU PIC 

• účastnický identifikační kód 

• jedinečné 9-ti místné číslo 

• účastníci 7. rámcového programu PIC již získali 

(ověření: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.html) 

 

• PIC možno získat registrací v Unique Registration Facility (URF) 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.ht
ml 

 

• nově registrované organizace se v systému zobrazí až následující 
den 
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Funkce vyhledávání PIC 
- Pokud organizace má PIC 

- Neznáme číslo PIC organizace 

1. krok: SEARCH (pravý dolní roh) 
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Funkce vyhledávání PIC 
Příklad: 
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Formuláře, soubory a 
odesílání návrhů 
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Formuláře, soubory a 
odesílání návrhů 
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Formuláře 

- Vyplňují pomocí Adobe reader (v režimu on-line / off-line) 

- Formát PDF 

- Musí být vyplněna všechna pole  

- Růžově podbarvena nevyplněná pole  

- Formulář je odeslán až po kliknutí na Odeslat (SUBMIT) 

- omezená automatická validace návrhu 

- Po zjištění chyby  chybové hlášení  zablokování pole 
do doby odstranění nedostatků 
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Odeslaný návrh 
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Doporučení: 

Neodesílat návrhy na poslední chvíli. 

 

Vážné riziko nepředložení návrhu projektu včas. 

 

Nahrávat či odesílat návrh je možno odesílat dle potřeby před 
uzávěrkou výzvy, nedoporučuje se však čekat na poslední chvíli, aby 
podání stačilo proběhnout. 

 

Po každém nahrání nového návrhu  kliknout na SUBMIT (pro 
uložení změn) 
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Možnosti: 
Revise proposal 

- možnost vrácení ke kroku 5 pro případ revize 

- koordinátor může pokračovat v úpravě návrhu 

- předložením revidované verze  přepsání předchozí 

 

Download proposal 

- stažení návrhu 

- doporučeno koordinátorovi po předložení návrhu, 
stáhnout jej k ověření 

- stažená návrh je digitálně podepsán 
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Withdraw proposal 

- vzetí návrhu zpět 

- je-li návrh stažení, nebude hodnocen (nutno uvést 
důvod) 
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Přizvání partnera do 
projektu 

• k účasti na návrh partnera vyzývá koordinátor 

• elektronická pozvánka (e-mail) s detaily návrhu a odkazem 
pro přístup k Participant Portal (podmínka: účet ECAS) 

• vstup do elektronického podání 

• zobrazení kroku 5 (možno upravovat pomocí tlačítka EDIT) 

• přístup k elektronickým administrativním formulářům a 
údajům (pomocí tlačítka FORM) 

• možnost otevření kontaktního údaje konsorcia (tlačítko 
BACK – ukáže krok 4) 
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Přizvání partnera do 
projektu 

Pokyny pro vyplnění formulářů 
1. Otevření formuláře PDF 

2. Ověřit a vyplnit své úřední formuláře 

3. Kliknout na tlačítko SHOW MYSECTIONS pro přístup k 
formuláři 

4. Dokončení vkládání požadovaných informací 

5. Kontrola, zda je vše vyplněno pomocí tlačítka VALIDATE 
FORMS (spodní část stránky) 
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Kontroly před dokončeným 
odeslání 

1. Souhlas všech členů konsorcia k předložení návrhu? 

2. Nahraná část B ve formátu PDF? 

3. Název části B obsahuje pouze písmena A-Z a čísla 0-9 bez 
speciálních znaků? 

4. Kontrola vytištěné části B (je soubor kompletní a čitelný?) 

5. Respektování minimální velikosti písma (11) 

6. Omezení stránek pro jednotlivé oddíly 
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Úspěšná projektová 
žádost programu 

EUREKA 
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Úspěšná projektová 
žádost programu 

EUROSTARS 
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I.  Popis projektu  
1. Název projektu: česky + anglicky 

2.     Akronym projektu: př. TECTECH 

3. Doba řešení /měsíce/: 36   

        Zahájení /rok/: 2014  

        Ukončení /rok/: 2017 

4.   Jednotliví zahraniční partneři: (příloha č.1) 

5. Podrobný obsah řešení s vyznačením hlavních etap za celou dobu řešení 

        projektu: (příloha č.2) 

 5.1. Řešení s účastí všech mezinárodních účastníků: 

 5.2. Řešení českého hlavního účastníka a spoluúčastníků:     

6.   Finanční náklady na řešení projektu: (příloha č. 3 a č. 5) 

 6.1. Náklady na řešení všech mezinárodních účastníků celého  

         projektu  

 6.2. Náklady na řešení českého účastníka: 

7.   Realizace výsledků řešení a jejich tržní uplatnění: (příloha č.4) 
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II. Stručný popis cílů projektu 

 

III. Etapy řešení projektu  

(časový harmonogram řešení) 

 

IV. Hlavní cíle a výstupy řešení projektu  

(parametry  včetně hodnotových a stupeň  jejich technické vyspělosti) 

 

V. Technické a ekonomické srovnání se světovým vývojem   

(z hlediska úrovně  parametrů vyvíjené technologie) 

 

VI. Zdůvodnění inovačního stupně technologie, výrobku nebo služby 

 

VII. Personální možnosti   

(včetně celkové schopnosti žadatele návrhu řešit výzkumnou a vývojovou 
problematiku podle zadání a v souladu s mezinárodním ujednáním) 
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VIII. Studie proveditelnosti a ekonomické průchodnosti 
navrhovaného řešení a předpokládané realizace 

 

IX. Dosavadní zkušenosti a předpoklady českého účastníka 
řešení projektu zvládnout a případně koordinovat 
mezinárodní a národní výzkumnou a vývojovou činnost 
v navrhované oblasti 

 

X. Zajištění a úroveň souboru předpokládaných tržních údajů 
a informací spojených  s komerčním uplatněním výsledků 
řešení 
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Úspěšná projektová 
žádost programu 

RFCS 
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UŽITEČNÉ ZDROJE: 

10 minute guide to the proposal submission: 
http://www.h2020.cz/cs/storage/fb392507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e?uid=fb39
2507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e 
 

Internetové stránky spravované AV ČR: http://www.h2020.cz/cs 
 

Internetové stránky spravované RKO Západní Čechy: http://rko.zcu.cz/ 
 

Internetové stránky spravované CZELO v Bruselu: http://www.czelo.cz/ 
 

COMTES FHT a.s.: http://www.comtesfht.cz/ 
 

Stránky programu EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/ 
 

Participant portal:  

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