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NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO EVROPSKÝ VÝZKUM
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA
AV ČR VÁS ZVE NA NÁRODNÍ
INFORMAČNÍ KAMPAŇ

ZAPOJTE SE
DO HORIZONTU 
EVROPA
pořádanou pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy

Nový rámcový program na podporu výzkumu a ino- 
vací Horizont Evropa od roku 2021 navazuje na 
program Horizont 2020. Slavnostní zahájení toho-
to programu na národní úrovni proběhlo již v pro-
sinci 2020, kdy byl v kostce představen samotný 
program i jeho národní kontakty (NCP) z Národního 
informačního centra pro evropský výzkum (NICER) 
v Technologickém centru AV ČR. 

Informační kampaň navazuje na slavnostní za-
hájení a jednotliví NCP zde detailněji představí 
v několika samostatných blocích nové příležitosti, 
plánované výzvy a pravidla programu Horizont Ev-
ropa. Účastníci se dozvědí, co se očekává v pracov-
ních programech, jaká budou podporovaná témata 
ve výzvách v roce 2021 a jaké jsou hlavní strategic-
ké cíle i návaznosti programu na evropské politiky. 
Pozornost bude samozřejmě věnovaná také novým 
aspektům, rozdílům a návaznostem na program 
Horizont 2020. Do diskuse se zapojí i delegáti pro-
gramových výborů a zástupci českých inovačních 
hubů.

Zástupce Evropské komise přiblíží koncept synergií 
mezi programy financovanými na národní/regionál-
ní a evropské úrovni.

Informační kampaň je určena pro všechny výzkum-
nice a výzkumníky i projektovou podporu výzkum-
ných institucí a inovačních firem.

Termíny:

  8. března 2021 – První pilíř (Excelentní věda)
  9. března 2021 –  Druhý pilíř (Globální výzvy 

a konkurenceschopnost 
evropského průmyslu)

10. března 2021 – Třetí pilíř (Inovativní Evropa)
11. března 2021 –  Rozšiřování účasti a posilování 

ERA, JRC, implementace 
projektů a synergie

Místo:

Akce bude přenášená online s možností klást otáz-
ky v reálném čase prostřednictvím aplikaci sli.do. 
Případné dotazy můžete zasílat také předem na 
horizont@tc.cz (nejpozději do 3. března 2021).

Registrace:

Účast na semináři je bezplatná. Je možné se regist-
rovat na všechny nebo pouze na vybrané bloky. Re-
gistrovat se můžete nejpozději do 8:00 pracovního 
dne předcházejícího konání vybraného bloku zde.

Přednášející:

Národní kontaktní pracovníci (NCP) Technologické-
ho centra AV ČR, Evropská komise

https://geform.tc.cz/ZAPOJTEseDoHORIZONTU_EVROPA_ONLINE


PROGRAM
Blok 1: První pilíř – Excelentní věda 

8. března 2021 ve 13.00–16.00

Prezentace se zaměří na projekty Evropské 
rady pro výzkum (granty ERC), projekty 
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) a výzkumné 
infrastruktury. 

Zuzana Čapková, Naděžda Witzanyová

Blok 2: Druhý pilíř – Globální výzvy
a konkurenceschopnost evropského
průmyslu (I) 

9. března 2021 v 9.30–12.00

Prezentace se zaměří na Klastr 1 – zdraví, Klastr 
2 – kultura, kreativita a inkluzivní společnost 
a Klastr 3 – civilní bezpečnost pro společnost. 

Monika Vrajová, Klára Černá, Eva Hillerová

Blok 3: Druhý pilíř – Globální výzvy
a konkurenceschopnost evropského
průmyslu (II) 

9. března 2021 ve 13.00–16.30

Prezentace se zaměří na Klastr 4 – digitalizace, 
průmysl a vesmír, Klastr 5 –  klima, energetika 
a doprava a Klastr 6 – potraviny, bioekonomika, 
přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí.

Lenka Švejcarová, Petr Pracna, Ondřej Mirovský, 
Jana Čejková, Veronika Korittová, Martin Škarka, 
Naďa Koníčková

Blok 4: Třetí pilíř – Inovativní Evropa (I) 

10. března 2021 v 9.30–12.00

Prezentace se zaměří na projekty Evropské rady 
pro inovace (EIC Pathfinder a EIC Accelerator) 
a Evropské inovační ekosystémy. Představen bude 
také projekt Enterprise Europe Network (EEN) 
a jeho aktivity na podporu malým a středním 
podnikům. Blok je určen především pro zástupce 
inovativních podniků.  

Michaela Vlková, Martin Škarka, Silvia Jirásková 
(EEN)

Blok 5: Třetí pilíř – Inovativní Evropa (II)

10. března 2021 ve 13.00–16.00

Prezentace se zaměří na aktivity a výzvy 
Evropského inovačního a technologického 
institutu (EIT) a jeho 8 znalostních a inovačních 
společenství (KICs). 

Anna Vosečková, zástupci českých inovačních 
hubů pro 8 KICs

Blok 6: Rozšiřování účasti
a posilování ERA, JRC, implementace 
projektů a synergie 

11. března 2021 ve 13.00–16.30

Prezentace se zaměří na projekty rozšiřování 
účasti a šíření excelence (Teaming, Twinning,
ERA Chairs a nové nástroje), na reformy
a posílení evropských systémů výzkumu a inovací 
a také možnosti zapojení do aktivit Společného 
výzkumného střediska (JRC). Dále bude pozornost 
věnována finančním, administrativním a právním 
otázkám implementace projektů (včetně novinek
v oblasti osobních nákladů, otevřeného přístupu
a další) a problematice synergií.  

Anna Vosečková, Jana Čejková, Lenka Chvojková, 
Aneta Kašlíková, Jiří Kotouček, Evropská komise


