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Zajímá vás program Horizont Evropa 
a potřebujete o něm získat praktické 
informace?

Máte rádi neformální tvůrčí atmosféru
a týmovou práci? 

Workshopy Technologického centra
„Jak na program Horizont Evropa“
jsou tu právě pro vás!

CO NABÍZÍME?

Nabízíme sérii interaktivních workshopů k vybra-
ným aspektům programu Horizont Evropa, které 
jsou pořádány pravidelně dvakrát ročně.

Jednotlivé workshopy spojuje zejména jejich prak-
tické zaměření, ale také důraz na aktivní zapoje-
ní účastníků a přátelská atmosféra. Jsou hrazeny 
z veřejných prostředků, a proto vám mohou být 
nabídnuty bezplatně. Těšíme se s vámi na viděnou 
v Technologickém centru.

V případě zájmu o moduly sledujte stránky
www.horizontevropa.cz.

Případné dotazy můžete posílat na horizont@tc.cz.

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt 
pro Horizont Evropa

Workshop je určen pro nováčky, kteří se chtějí aktiv-
ně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu 
typu RIA (výzkumná a inovační akce) a IA (inovační 
akce). Seznámíte se podrobně s jednotlivými část-
mi návrhu projektu v návaznosti na zadání v pra-
covním programu a zdroje informací.

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování 
nákladů v projektech Horizont Evropa 

Workshop je určen pro všechny, kteří si chtějí osvo-
jit základní principy přípravy rozpočtu pro účely 
projektového návrhu a seznámit se s pravidly způ-
sobilosti jednotlivých nákladových kategorií v pro-
jektech Horizont Evropa. Na workshopu si zkusíte 
sestavit rozpočet projektu a vyplnit jej do projek-
tové žádosti.



Modul 3: Duševní vlastnictví, smluvní 
vztahy v projektech Horizont Evropa

Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí se-
známit se základy ochrany duševního vlastnictví, 
jeho rolí v projektech programu Horizont Evropa 
a základními smluvními dokumenty, které přípravu 
a řešení projektu doprovázejí. Vyzkoušíte si práci 
s grantovou a konsorciální smlouvou a naučíte se, 
co je to ochranná známka nebo užitný vzor a jak 
v projektu řešit otevřený přístup k vědeckým infor-
macím.

Modul 4: Komunikace, šíření a využití 
výsledků v projektech Horizont Evropa

Workshop je určen pro všechny, kteří si chtějí udě-
lat jasno v pojmech šíření (včetně otevřeného pří-
stupu k vědeckým informacím) a využití výsledků 
projektu a dozvědět se, jak výsledky komunikovat. 
Získáte užitečné tipy, jak tyto oblasti pojednat 
v projektovém návrhu, a zkusíte je během praktic-
kých úkolů ihned aplikovat.

Modul 5: Koordinace projektů
Horizont Evropa

Workshop je určen zejména projektovým manažer-
kám a manažerům, kteří v současné době koordi-
nují projekt Horizont Evropa nebo koordinaci v bu-
doucnu zvažují. Absolvováním workshopu získáte 
ucelenou představu o konkrétních situacích, které 
při každodenním projektovém managementu na-
stávají, a osvojíte si praktické tipy, jak vzniklé si-
tuace efektivně řešit. Prostřednictvím skupinových 
cvičení si roli koordinátora vyzkoušíte v praxi.

Modul 6: Workshop pro žadatele
o individuální granty pro postdoktorandy 
Marie Skłodowska-Curie
(MSCA Postdoctoral Fellowships)

Workshop je určen výzkumníkům a výzkumnicím, 
kteří hodlají předložit projektový návrh v aktuálně 
otevřené výzvě a již komunikují připravovaný pro-
jekt s budoucí hostitelskou institucí/školitelem. Vy-
zkoušíte si roli hodnotitele a dozvíte se specifika 
hodnocení pro jednotlivé vědní oblasti. V případě 
zájmu o workshop doporučujeme účast na infor-
mačním dni k MSCA PF, který workshopu předchází 
a poskytne vám základní potřebné informace.

Modul 7: Workshop pro žadatele
o ERC Starting/Consolidator granty
(ERC StG a CoG)

Workshop je určen primárně zájemcům a zájemky-
ním o ERC Starting/Consolidator granty (případně 
ERC Advanced a Synergy granty), kteří intenzivně 
pracují na projektovém návrhu a hodlají ho podat 
v aktuálně otevřené výzvě. Workshop je rozdělen 
na dvě části. V první části se detailně seznámíte 
s hodnoticími kritérii a strukturou projektového ná-
vrhu, dále si vyzkoušíte roli hodnotitele grantu ERC. 
V druhé části workshopu budete prezentovat své 
výzkumné záměry, na něž získáte zpětnou vazbu 
od řešitelů a hodnotitelů grantů ERC.

Modul 8: Nástroje Horizont Evropa
pro firmy

Workshop je určen malým a středním podnikům 
i start-upům, které plánují předložit svůj návrh 
projektu do programu EIC Akcelerátor. Seznámíte 
se se základními pravidly programu a financování, 
provedeme vás procesem přípravy, podání a hodno-
cení projektové žádosti a doporučíme, jak nejlépe 
ke zpracování žádosti přistoupit.


