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Pracovní program 2016 – 2017
Společenské výzvy Energetika a Doprava

• Jde o druhý pracovní program v H2020
• Obsahuje výzvy k podávání projektů
• Energetika: Energetická účinnost

Nízkouhlíková energetika (LCE-01 „optimal use 
of the potential of electric vehicles“; LCE-02 „smart integrationof the potential of electric vehicles“; LCE-02 „smart integration
of grid users from transport“)
• Doprava: Mobilitou k růstu

Automatizovaná silniční doprava
Zelená vozidla

• Průřezová témata: Smart Cities – Chytrá města (SCC-01 
Lighthouse projects)
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Možnost volby tématu v H2020

• Top-down:
– Research and Innovation Action
– Innovation Actions
– Coordination and Support Actions

• Bottom-up:
– SME Instrument (částečné tematické vymezení)– SME Instrument (částečné tematické vymezení)
– Fast Track to Innovation Pilot (účast průmyslu)                         

• Specific:
- Cofund Actions:

– ERA-NET Cofund (Public-public partnerships)
– Pre-Commercial Procurement (PCP) Cofund actions
– Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund 

Actions

- Prizes
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SME Instrument v energetice a dopravě

• 3 fáze - předkládání projektů do první nebo přímo do 
druhé fáze

• Energetika – zaměření (výběr): Snížení spotřeby energie a 
uhlíkové stopy; nízkouhlíkové levné dodávky elektřiny, 
alternativní paliva, jednotná evropská el. síť, nové znalosti a 
technologie, rozhodování a angažování veřejnostitechnologie, rozhodování a angažování veřejnosti

• Doprava – zaměření (výběr): Nové služby, výrobky, postupy, 
technologie, systémy a jejich  kombinace pro dosažení 
Evropských cílů dopravy a mobility podle 2011 Transport 
White Paper; obzvláště snížení 'conventionally-fuelled' 
vozidel ve městech do 2030 na polovinu; dosažení logistiky 
bez CO2 ve větších městech do 2030; a snížení počtu úmrtí 
na silnicích do roku 2020 na polovinu.
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Příklady úspěšných projektů

Fast Track to Innovation
• DISRUPT – development of an innovative and safe ultralight

two-seater turbine helicopter
• 3 partneři – Itálie, Německo, ČR – První brněnská strojírna 

Velká Bíteš a.s.

SME Instrument
• OLIFE (Praha) – projekt LEFAPO
Lead free automotive SLI - Starting Lighting Ignition – power -
spolupráce s Dánskem
• PVFS Česká Lípa – projekt SAFE-CTS
Efficient and cost-effective intermodal road-rail container
freight system
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Jak se zúčastnit?

• Vyhledání vhodného tématu z pracovního programu a 
registrace na Účastnickém portálu 

• Vytvoření konsorcia: Většinou minimálně tři účastníci 
ustavení v alespoň třech členských státech EU nebo zemích 
asociovaných k H2020 (není nutné např. pro SME 
Instrument)Instrument)

• V čele stojí koordinátor
• Zpracování návrhu projektu a jeho elektronické podání do 

lhůty uzávěrky
• Hodnocení nezávislými hodnotiteli – koordinátor je 

informován o výsledcích do 5 měsíců od uzávěrky
• Uzavření grantové dohody s úspěšnými předkladateli 

projektů – do 3 měsíců od vyhodnocení
• Realizace projektu
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Technology Readiness Levels
(= od nápadu k realizaci)

• TRL 1 – basic principles observed 
• TRL 2 – technology concept formulated 
• TRL 3 – experimental proof of concept 
• TRL 4 – technology validated in lab 
• TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially 

relevant environment in the case of key enabling technologies) relevant environment in the case of key enabling technologies) 
• TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment 

(industrially relevant environment in the case of key enabling 
technologies) 

• TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment
• TRL 8 – system complete and qualified 
• TRL 9 – actual system proven in operational environment 

(competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; 
or in space) 
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Požadavky na projekt (excelence; 
dopad; kvalita a efektivita 
provádění)

• „Eligibility“ (základní 

formální kritéria)

Formální 
požadavky

• Evropská přidaná 
hodnota

Věcné, 
obsahové 
požadavky 
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Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/home.html
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Web TC k H2020 – www.h2020.cz
Národní kontakty
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Zdroje informací

• CORDIS: http://cordis.europa.eu/
• TC: http://www.tc.cz/; 

http://www.h2020.cz/
• CZELO: www.czelo.cz
• Participant Portal:

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

• H2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

• EASME: http://ec.europa.eu/easme/en
• Výzkum v EU:

ec.europa.eu/research 

Děkuji Vám za pozornost.
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