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STRATEGICKÉ DOKUMENTY A 
STRUKTURY 

- Mezivládní panel pro změnu klimatu + COP 21 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php  

- Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) - 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  

- 7. akční program pro životní prostředí  

- Akční plán pro oběhové hospodářství 

- Strategie EU pro biodiverzitu 

- Rámcová směrnice EU pro vodní politiku (WFD) 

- Společné programovací iniciativy (JPI) k vodě, surovinám, 
zemědělství, kulturnímu dědictví 

- Evropská inovační partnerství (EIP) k vodě, surovinám 

- Evropské technologické platformy 

- … 
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FOCUS AREAS 

 v letech 2014-15: 12 oblastí, 2016-17: 9 oblastí 

 v odpověď na jasné politické cíle s vysokým dopadem 

 průřezově přes H2020 priority 

 obecný popis v obecném úvodu, konkrétní témata v 
relevantních WP (nikoli samostatný WP) 

 

 Building a low-carbon, climate resilient future* 

 Digitising and transforming European industry and services 

 Connecting economic and environmental gains – the 
Circular Economy* 

 Boosting the effectiveness of the Security Union  

 

* přispívá SC5 
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VÝZVY 2018-2019 

Building a low-carbon, climate resilient future: climate action 
in support of the Paris Agreement (PA) 

- rozpočet: 2018 – 123 mil. eur, 2019 – 111 mil. eur 

- uzávěrka 2018:  27.2.2018 (1. stupeň), 4.9.2018 (2. stupeň) 

- snaha udržet globální oteplování výrazně pod 2°C (ve srovnání s 
předindustriálním obdobím) 

- zmírnění klimatických změn a adaptace na ně 

- relevantní znalosti na podporu politik konzistentních s cíli PA 

Greening the economy in line with the Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

- rozpočet: 2018 – 220 mil. eur, 2019 – 259 mil. eur   

- uzávěrka 2018:  27.2.2018 (1. stupeň), 4.9.2018 (2. stupeň) 

- efektivnější využívání zdrojů, minimalizace produkce odpadů a znečištění, 
principy oběhového hospodářství ve městech, … 
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BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE 
RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN 
SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT 

Dekarbonizace 

 LC-CLA-01-2018: Supporting the development of climate policies to 
deliver on the Paris Agreement, through Integrated Assessment 
Models (2x RIA, 5-7 mil. €) –> (podpora politik v oblasti klimatu; zlepšení 

IAMs – celá ekonomika, všechny skleníkové plyny) 

 LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation 
assessment (2x RIA, 5-7 mil. €) 

Adaptace a klimatické služby 

 LC-CLA-03-2018: Climate change impacts in Europe (2x RIA, 5-7 mil. 

€) –> (dopady klimatu na zdraví; vliv na evropské záležitosti – zahraniční 

politika, bezpečnost, infrastruktura, zdroje,..) 

 LC-CLA-04-2018: Resilience and sustainable reconstruction of 
historic areas to cope with climate change and hazard events (RIA, 
5-6 mil. €) –> (multidisciplinarita, společenské vědy, alespoň 3 historické 

oblasti z různých zemí) 

 

SC5 



BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE 
RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN 
SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT 

 LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change (2x RIA, 5-7 
mil. €) –> (klimatické služby pro Afriku; klima a migrace) 

Vztahy mezi změnou klimatu, biodiverzitou a 
ekosystémy 

 LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, 

biodiversity and ecosystem services (RIA, 5-7 mil. €) –> (interakce, 

zranitelnost ekosystémů, optimalizace adaptačních strategií; dop. 
spolupráce s CELAC) 

Kryosféra 

 LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks 

and opportunities (3x RIA, 1x CSA) –> (změny hladiny moří; změny 

arktické biodiverzity; možnosti nových ekonomických aktivit; arktické 
standardy) 
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BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE 
RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN 
SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT 

Mezery ve znalostech 

 LC-CLA-08-2018: Addressing knowledge gaps in climate science, 

in support of IPCC reports (3x RIA, 5-7 mil. €) –> (klíčové 

klimatické procesy; kritické mezníky ve vztahu ke změnám klimatu; ice-
core drilling ve východní Antarktidě) 
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GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
(SDGS) 

Propojení ekonomických a environmentálních cílů – 
oběhové hospodářství 

 CE-SC5-01-2018: Methods to remove hazardous substances and 
contaminants from secondary raw materials (RIA, 3-5 mil. €) 

 CE-SC5-02-2018: Independent testing programme on premature 
obsolescence (RIA, 3-5 mil. €) 

 CE-SC5-03-2018: Demonstrating systemic urban development for 

circular and regenerative cities (IA, 10 mil. €) –> (alespoň 4 města ze 

4 různých států; specifické podmínky financování infrastruktury) 

 CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society (2x 
IA, 10-15 mil. €) 

 CE-SC5-05-2018: Coordinated approaches to funding and 
promotion of research and innovation for the circular economy 
(CSA, 2 mil. €) 
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GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
(SDGS) 

Suroviny 

 CE-SC5-06-2018: New technologies for the enhanced recovery of by-
products (RIA, 3-7 mil. €) 

 CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular 
economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery 

schemes (4x IA, 8-13 mil. €) –> (suroviny; výrobky; stavby; systémy třídění 

pro recyklaci komplexních výrobků) 

 CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support actions for 

the circular economy (3x CSA) –> (certifikace zařízení pro zpracování 

odpadů; dřevařský průmysl) 

 SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw 

materials (3x RIA, 3-7 mil. €) –> (těžba, zpracování; digital mine; mořské 

zdroje) 

 SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and 
Earth observation in support of sustainable mining (2x IA, 8-13 mil. €) 
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GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
(SDGS) 

Voda 

 SC5-11-2018: Digital solutions for water: linking the physical and 
digital world for water solutions (IA, 5 mil. €) 

 SC5-12-2018: EU-India water co-operation (RIA, 3-5 mil. €) –> 

(čištění pitné vody, odpadní vody, monitorování, distribuční systémy) 

 

Inovativní města 

 SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on 
sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration 

and rehabilitation of urban ecosystems (2x RIA, 5 mil. €) –> 
(povinná spolupráce s Čínou / státy CELAC) 

 SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve 
well-being and health in cities (IA, 10 mil. €) 
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GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
(SDGS) 

Pozorování Země 

 SC5-15-2018: Strengthening the benefits for Europe of the Global 
Earth Observation System of Systems (GEOSS) - establishing 
'EuroGEOSS' (IA, 15 mil. €) 

 SC5-16-2019: Development of commercial activities and services 
through the use of GEOSS and Copernicus data (CSA, IA) 

 

Řešení inspirovaná přírodou, snižování rizik katastrof, 
přírodní kapitál 

 SC5-17-2018: Towards operational forecasting of earthquakes and 
early warning capacity for more resilient societies (RIA, 6-8 mil. €) 

 SC5-18-2018: Valuing nature: mainstreaming natural capital in 
policies and in business decision-making (2x CSA) 

 

 

 

 

 

 

SC5 



GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH 
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
(SDGS) 

Kulturní dědictví 

 SC5-19-2018: International network to promote cultural heritage 
innovation and diplomacy (CSA, 2,5-3 mil. €) 

 SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural 
landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural 
integration (IA, 7-8 mil. €) 
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ZDROJE INFORMACÍ  

H2020 na webu TC – informace v ČJ 

http://www.h2020.cz  

 akce, odběr novinek či Zpravodaje, prezentace, analýzy 

Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/  

 vstupní bod pro elektronickou administraci projektů, přehled 
výzev 

CORDIS 

http://cordis.europa.eu/projects/ 

 financované projekty, vyhledávání partnerů 

SC5 
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NCP: Veronika Korittová, koritova@tc.cz  
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VÝZVY 2018-2019 - VÝBĚR 

Energetická účinnost 

- mj. renovace budov, průmyslové odpadní teplo  

Vedoucí postavení v obnovitelných zdrojích energie 

- mj. fotovoltaika, větrná, geotermální, nové technologie; 
začlenění do energet. systémů, obnovitelná paliva pro dopravu 

Minimallizace emisí z elektráren na fosilní zdroje a z 
průmyslu  

- mj. technologie zachytávání, ukládání a využívání CO2 
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NCP: Naďa Koníčková, konickova@tc.cz  
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VÝZVY JU BIO-BASED INDUSTRIES 
2017 

Společný evropský podnik kofinancovaný z H2020 

Poslední výzva byla otevřena: duben-září 2017 

- Využití odpadů a vedlejších produktů 

- Využití řas (biomateriály, aditiva) 

- Konverze biomasy (extremophiles, extremozymes) 

- Integrované biorafinerie 

- Proteiny a bioaktivní látky z reziduí a vedlejších produktů 

- Bioplasty, biochemikálie, (bio)hnojiva, biovlákna 

 

https://bbi-europe.eu  
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Děkuji Vám za pozornost! 

Jana Čejková, cejkova@tc.cz, 234 006 178 
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