
 

Workshop se koná v rámci projektu CZERA 2 (LE15025), financovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Počet účastníků je kvůli účelnosti omezen. Bližší informace k 
programu: perutkova@tc.cz  

 
 

 
 

Jak na Horizont 2020?  
 

Workshop pro žadatele  
o individuální granty Marie Skłodowska-Curie 

(MSCA) 
 
 

 

Technologické centrum AV ČR si Vás v rámci vzdělávacího kurzu „Jak na 

Horizont 2020?“ dovoluje pozvat na workshop pro žadatele o individuální 

vědecko-výzkumné pobyty Marie Skłodowska-Curie (Individual Fellowships, IF). 

Workshop je určen pouze výzkumným pracovníkům, kteří již jsou 

domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem a píšou 

projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě s uzávěrkou 14. září 2017. 

Workshop bude probíhat interaktivní formou, kdy žadatelé budou mít unikátní 

možnost pracovat s podpořeným Marie Skłodowska-Curie projektem z oboru 

životního prostředí. Důraz bude kladen na strukturu projektového návrhu, 

hodnotící kritéria a časté chyby při předkládání těchto typů projektů. Účastníci si 

vyzkouší roli hodnotitelů MSCA projektů a budou také mít příležitost diskutovat 
s řešitelem projektu a s českým hodnotitelem MSCA projektů.    
 

„Vstupenkou“ na workshop (vyjadřující skutečný zájem o předložení projektu) je 

zaslání abstraktu projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků) a CV (v 

anglickém jazyce, max. 5 stran, podle pravidel zadávací dokumentace) 

nejpozději do 15. května 2017 na e-mail: dvorakovaz@tc.cz  

  

Workshop proběhne v češtině.     
 

 
Datum: 23. května 2016 od 9:30 hodin 
 

Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 
 

Registrace: http://geform.tc.cz/Modul 5   
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM  

 
 

9.15 – 9.30         Registrace 
 

9.30 – 10.00 Individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie 
Skłodowska-Curie: příprava návrhu projektu    

                                   Petra Perutková, NCP pro granty ERC a akce Marie S.-Curie,  
                                  TC AV ČR                
 
10.00 –10.45             Pohled hodnotitele: Jak zaujmout a jaké aspekty návrhu 

       nepodcenit?   

       Michal Straka, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR   
 

10.45 –11.00             Časté komentáře hodnotitelů v „Evaluation  
                                   Summary Reports“ 

                Jana Čejková, NCP pro ochranu klimatu a životní prostředí,  
                                  TC AV ČR 

        
11.00 –11.30        Diskuse                  
 
11.30 –11.45          Přestávka na kávu  
         
11.45 –12.45             Interaktivní část: práce s projektovým návrhem I 

 
12.45 – 13.15         Přestávka na oběd  
 
13.15 –14.15        Interaktivní část: práce s projektovým návrhem II 
 
14.15 –14.40        Pohled řešitele MSCA-IF projektu  

       Marek Stibal, Univerzita Karlova 
 
14.40 –15.15              Diskuse a vyhodnocení  
 
          


