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TC AV ČR

• Podpora zapojení ČR do ERA (CZELO a NCP)

• Analytické a koncepční studie pro výzkum a 
inovace

• Mezinárodní technologický transfer a podporuje 
vznik a rozvoj inovačních firem (EEN)
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Síť NINET

• Česká národní informační síť pro rámcové 
programy sdružuje regionální a oborové 
kontaktní organizace z celé ČR

• Informační a konzultační služby především k 
rámcovým programům EU pro výzkum a vývoj
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CZELO

•Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a 
inovace (CZELO) v Bruselu od května 2005

•Projektové financování (MŠMT, program INTER-
EXCELLENCE)

•Podpora všem se zájmem o zapojení do evropské 
výzkumné spolupráce

•Všechny služby zdarma

•Úzká spolupráce s NCP 



Služby

•Poskytování informací

•Podpora při hledání partnerů 

•Logistická podpora akcí a projektových meetingů

•Organizace stáží

•Organizace seminářů na poptávku v Bruselu

•Zastoupení na jednání

•Přehled grantových příležitostí (na míru)

•Zajištění řečníků
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Aktivity

•Systematická propagace českého VaVaI v 
Bruselu

•Minisemináře a partnerské burzy (na 
poptávku)

•Publikační činnost

•Kontakty s úředníky EK 
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Příklad prezentace



Příklad minisemináře

H2020 BIOTECH CONSORTIUM BUILDING WORKSHOP

HELMHOLTZ MEETING ROOM, RUE DU TRONE 98, 6TH FLOOR

28 SEPTEMBER 2016, 12:00 – 15:30

•Téma: biotechnologie

•SFS-30-2017 (Closing loops at farm and regional levels to mitigate 
GHG emissions and environmental contamination - focus on carbon, 
nitrogen and phosphorus cycling in agro-ecosystems)

•CIRC-02-2016-2017 (Water in the context of the circular economy)

•LCE-29-2017 (CCS in industry, including Bio-CCS)

•LCE-30-2017 (Geological storage pilots)

•BIOTEC-07-2017 (New Plant Breeding Techniques (NPBT) in 
molecular farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts)
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Možnosti podpory I

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉHO NÁVRHU

• Rešerše vhodných programů, otevřených 
výzev, oficiální i neoficiální dokumenty

• Minisemináře

• Vyhledání partnerů

• Zastoupení na partnerské burze
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Možnosti podpory II

REALIZACE PROJEKTU

• Konzultace nejasností s EK

• Zajištění základní podpůrné infrastruktury 
pro projektové schůzky

• Podpora při organizaci semináře či 
konference
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Možnosti podpory III

PROPAGACE VÝZKUMNÝCH KAPACIT

• Organizace cílené propagační akce

• Zajištění zahraničních řečníků a prosazování 
českých na mezinárodní akce

• Profily výzkumných týmů (v angličtině) –
zveřejnění profilu v CZELO Bulletinu
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CZELO v IGLO

IGLO – neformální skupina 
evropských styčných 
kanceláří pro VaVaI v 
Bruselu (Informal Group 
of RTD Liaison Offices in 
Brussels)

www.iglortd.org 

12



13

CZELO: spolupráce s dalšími 
subjekty v Bruselu

• Zastoupení regionů ČR v Bruselu

• Stálé zastoupení ČR při EU

• Spolupráce s Evropským parlamentem

• Kontakty s českými i zahraničními pracovníky 
EK

• CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace 
při EU

• Sekretariát EUREKA v Bruselu

• Styčné kanceláře zemí V4
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• 1. června 2017

• PolSCa
• CZELO
• Permanent 

Representation of 
Hungary to the EU

• SLORD



CZELO Bulletin v 
AJ – informace a 
novinky z ČR pro 
zahraniční 
partnery
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CZELO4

web CZELO strukturovaný dle oblastí 
Horizontu 2020 a dalších programů, 
www.czelo.cz
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17Zdroj: Evropská komise
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Widening Participation, Science with and for Society

Mainstreaming of SSH and ICT

Zdroj: Evropská komise
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Horizont 2020 –
typy R&I projektů

•Research and Innovation Actions (RIA) (100%)

•Innovationa Action (70%)

•Coordination and Support Action (100%)

•SME Instrument

•ERA-Net COFUND

•Pre-Commercial Procurement

•Public Procurement of Innovative Solutions
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Pracovní programy –
Work programmes

• Dokumenty obsahující témata pro 
financování a informace o 
požadovaných projektech:

– Scope (S&T)

– Expected Impact

– Type of Action

• Dvouleté (2016-2017)

• Další informace k:

– rozpočtu pro jednotlivá témata

– uzávěrkám pro předkládání 
návrhů projektů

– …

• General Annexes
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Výzvy Horizont 2020 –
Participant Portal

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

• Jednotný přístup pro účastníky H2020 
– předkladatelé, 

– hodnotitelé, 

– instituce.

• Informace o výzvách, vyhledávání témat, podávání návrhů projektů, 
dokumenty, průvodci, manuály, kontakty na podporu, …



Participant Portal



23

Zdroje informací

• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/#  

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.ht
ml

• http://ec.europa.eu/research/index.cfm

• http://www.czelo.cz   

• http://www.h2020.cz/cs 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm


Děkuji za pozornost!

pancova@tc.cz 

www.czelo.cz

www.tc.cz 
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