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I. Pilíř „Otevřená věda“ - struktura 

2 



European Research Council (ERC) 
Podpora vynikajících myšlenek a nejlepších vědců 
z celého světa  

•navrhovaný rozpočet: 16,6 mld. € 

• financování špičkového badatelského výzkumu 

(„frontier research“) 

•podpora talentovaných, kreativních individuálních 

řešitelů a jejich týmů bez omezení národnosti 

• jediné kritérium hodnocení: vědecká kvalita (řešitele a 

projektu) 

•vlastní volba tématu (bottom-up přístup)  
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European Research Council (ERC) 
Podpora vynikajících myšlenek a nejlepších vědců 
z celého světa  

• flexibilní, dlouhodobé financování   

•zásada nezávislé vědecké správy  

•cíle: zvýšení podílu na 1% světově nejcitovanějších 

publikací, zvýšení počtu vynikajících vědců ze třetích 

zemí, zviditelnění ERC a sdílení dobré praxe s 

národními grantovými agenturami s cílem podpořit 

vynikající vědce 
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Akce Marie Skłodowska-Curie 
Program pro podporu mobility, profesního rozvoje 
a kariérního růstu výzkumných pracovníků 

•navrhovaný rozpočet: 6,8 mld. € 

•podpora mezinárodní, mezisektorové a mezioborové 

mobility výzkumných pracovníků (VP) 

•podpora rozvoje lidských zdrojů, přilákání VP ze 3. 

zemí a udržení vlastních VP 

•podpora synergií v rámci ERA 

•důraz na spolupráci s neakademickým sektorem  
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Akce Marie Skłodowska-Curie 
Program pro podporu mobility, profesního rozvoje 
a kariérního růstu výzkumných pracovníků 

•důraz na komunikaci výsledků projektů financovaných 

EU směrem k široké veřejnosti  

•bottom–up přístup 

•možné dílčí akce v rámci specifických výzev ostatních 

pilířů („missions“) nebo zacílení na specifické regiony či 

výzkumné a inovační instituce  

•účast bez omezení věku a národnosti 
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Akce Marie Skłodowska-Curie 
Areas of intervention 

 

 

7 



Výzkumné infrastruktury  

•navrhovaný rozpočet 2,4 mld. € 

•cílem je zajistit udržitelné výzkumné infrastruktury 

světové úrovně 

•potřeba zabezpečit konsolidaci a propojení VI a jejich 

spolupráce 

•zajistit otevřený přístup k VI prostřednictvím 

evropského cloudu pro otevřenou vědu 
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Výzkumné infrastruktury  

•snaha o posílení mezinárodního rozměru VI  

•pokračování ve spolupráci s ESFRI při tvorbě a 

provádění dlouhodobé strategie EU v oblasti VI  

•snaha o využití zdrojů z ESIF, je potřeba sjednotit 

podmínky a harmonizovat je 
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• RICH2 - 6/2019-5/2020  

• kvalitnější a profesionálnější služby NCP žadatelům v programu 

Horizon Europe 

• jednodušší přístup k informacím o výzvách v HE 

• podpora nadnárodního a virtuálního přístup, synergií v rámci 

sítě RI (včetně e-infrastruktur)  

 

www.rich2020.eu  

 

Služby projektu RICH - pokračování  

http://www.rich2020.eu/

