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CZELO – Česká styčná kancelář pro  

výzkum a vývoj v Bruselu, projekt TC AV ČR 
• Cíl – úspěšné zapojení českého výzkumu do evropské 

výzkumné spolupráce, zejména prostřednictvím Rámcových 
programů EU 

• Poskytuje bezplatné služby (cílené informace, newsletter 
CZELO, web) 

• Příprava a zprostředkování setkání českých výzkumníků s 
úředníky EK – semináře CZELO 

• Systematická propagace českého výzkumu, výsledků, 
partnerských kapacit, nabídek spolupráce 

 



CZELO – Česká styčná kancelář pro  

výzkum a vývoj v Bruselu, projekt TC AV ČR 
• Pořádání  infodnů o českém výzkumu 

• Zajištění asistence při setkáních českých výzkumníků – 
prostory, možnost úhrady letenky 

• Kontakt: Anna Vosečková – vedoucí kanceláře, 
voseckova@tc.cz 

• socio-eko vědy – Irena Křemenová – stazista.czelo@tc.cz 

• Národní kontakt – dle příslušnosti, lze přímo stránky 
www.tc.cz 

• www.czelo.cz 
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Program HORIZON 2020 
• Širší záběr než FP7 (akce FP7 + CIP (Competitiveness and Inovation 

Framework Programme) + EIT (Europen Institute for Innovation and Technology) 
+ akce Strukturálního fondu 

• 3 pilíře – 1) excelentní – ERC granty, FET, Marie Curie akce, 
výzkumné infrastruktury 

   2) industrial leadership and competetive 
frameworks 

   3) societel challenges (health, demographic 
changes, food, secure, clean and efficient energy, smart and 
green transport, food, smart and green transport, secure 
societies) 

 
 
  



Program HORIZON 2020 

• nárůst cca o 46 % oproti 2007 – 2013 

• 80 billionů EUR 

• integrace výzkumu a inovací v jeden program 

• stejná základní pravidla, zjednodušený cost-
reimbursement approach, jednotný IT portal 

• zkrácení fáze hodnocení projektů 

• http://www.czelo.cz/dokums_raw/08.09.11_Pre
zentace_Jack_Metthey.pdf 
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Program HORIZON 2020 
• Doporučení: účastnit se seminářů pořádaných TC 

AV 
• Odebírat novinky, časopis echo (online), 

registrace na www.fp7.cz,  
• Sledovat stránky CZELA, výzvy k partners day, 

partners search, tematické setkání partnerů, 
databáze hodnotitelů – registrace 

• CORDIS web 
http://cordis.europa.eu/home_en.html 
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IGLO 

• Neformální sdružení bruselských styčných 
kanceláří pro VaV. 

• Cílem je umožnit a rozšířit vzájemné styky, 
výměnu informací a spolupráci mezi členy. 

• CZELO členem 

• http://www.iglortd.org/ 

 

 

 

http://www.iglortd.org/
http://www.iglortd.org/
http://www.iglortd.org/


CEBRE 

• Česká podnikatelská reprezentace při EU 
vytvořena HK ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR.  

• Podpora MPO ČR, prostřednictvím CzechTrade.  

• Pomoc podnikatelům a firmám při orientaci a 
střetu s činnostmi orgánů EU, stáže a školení pro 
manažery,  informace o akcích EU, politikáchk 
rozhodnutích... 

• www.cebre.cz 
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akce Marie Curie 

• REA – Marcela Groholová 

• http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about
-mca/quick-guide/index_en.htm 

• Podpora mobility, kvalitativního i kvantitativního 
rozvoje lidských zdrojů ve všech vědních oborech. 

• V případě zájmu možné kontaktovat paní Petru 
Perutkovou – NCP pro granty ERC a akce Marie Curie 

• http://www.fp7.cz/dokums_raw/perutkova_13391460
61.pdf 
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• Doporučení: kontrola běžících grantů, zjistit možnost 
zapojení, poptávka po partnerech 

• Registrace do databáze CORDIS jako hodnotitel – ČR 
upřednostnění 

• Nutné kvalitní CV, publikace, projektové historie, 
všechny oborové zájmy. 

• CORDIS: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts 

• Marie Curie stranka: 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm 

• Participant Portal aktuální výzvy:http://ec.europa.eu/research/part
icipants/portal/page/fp7_calls 
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ERC granty 

• ERC - European Research Council – NCP – 
Petra Perutkova 

• http://www.tc.cz/files/istec_news/ERC-a-CR-
26112012-web.pdf 

• ERC granty – měřítko kvality a excelence ve 
výzkumu  

• TC AV ČR slouží jako Národní informační 
centrum pro evropský výzkum (NICER) 
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NICER  (Centrum pro evropský výzkum) 
• komplexní podpora účasti národních týmů v projektech 

mezinárodní výzkumné spolupráce, především v rámcových 
programech EU. 

• informační akce o příležitostech zapojení do rámcových 
programů EU pro podporu výzkumu a vývoje, vydává 
specializované publikace a elektronický zpravodaj a 
provozuje informační portál www.fp7.cz . 

• NICER poskytuje odborné konzultace všem zájemcům o 
zapojení do programů a účastníkům projektů ve všech 
fázích projektového cyklu. 

• NICER poskytuje poradenství při zapojení do grantů 
Evropské výzkumné rady (ERC). 

 
 
 
 

http://www.fp7.cz/
http://fp7.cz/granty-evropske-vyzkumne-rady-/
http://fp7.cz/granty-evropske-vyzkumne-rady-/


NICER  (Centrum pro evropský výzkum) 

• NICER napomáhá při vyhledávání partnerů pro 
společný výzkum a vývoj.  
Poptávky koordinátorů na doplnění řešitelských 
týmů či nabídky zapojit se do připravovaných 
evropských projektů můžete zde: 
http://www.fp7.cz/partner-search/ 

• Kontakt na NPC: http://www.fp7.cz/cz/narodni-
informacni-pracovnici/ 
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Zastoupení PK v Bruselu 

• Paní Karolína Brenerová + stážista 

• Sledují legislativu v oblasti priorit kraje, 
spoluorganizují české akce, prezentace kraje 
ve Výboru regionů (zastoupení 350 regionů) 

• Výběrová řízení pro stážisty (Erasmus pracovní 
stáž) 

 

 



Bohemia EU Planners 
• Paní Vendulka Raymová 
• Představení projektu školících stáží - Brusel – 

několikadenní stáže v Českém domě – společnost 
Bohemia EU Planners. 

• Akce k Evropskému roku stárnutí. 
• Představení programu ERASMUS pro podnikatele – 

možnost studentů na stáž do belgických firem v oblasti 
regionální správy, rozvoje měst, doprava, vzdělávání. 

• Projekty v oblasti dopravy: 
http://www.tentdays2012.eu/home.html 
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• Další konkrétní kontakty ráda poskytnu 
• www.businessinfo.cz - Info o výzkumu, vývoji a 

podnikání 
• www.vyzkum.cz - Info Rady vlády pro výzkum a vývoj 
• www.gacr.cz - Grantová agentura ČR    
• www.cas.cz - Akademie věd ČR    
• www.radavs.cz - Rada Vysokých škol    
• crc.muni.cz - Česká konference rektorů 
• www.ninet.cz - Národní informační síť pro Rámcové 

Programy EU 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

 

 

Ing. Pavlína Čížková 

Oddělení vědy, výzkumu  

a tvůrčí činnosti FES 

 

 


