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Zaměření prezentace

• Úvod - 7. rámcový program jako zdroj
spolufinancování vědy a výzkumu
• Co je portál CORDIS
• Informace z portálu CORDIS a ochrana duševního
vlastnictví
• Funkce portálu CORDIS
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FP7 - 7. rámcový program Evropského
společenství pro výzkum, technologický
rozvoj a demonstrace
• Hlavní nástroj EU pro spolufinancování výzkumu
technologického rozvoje a ukázkových projektů; období
2007 až 2013.
• Uspokojování potřeb Evropy v oblasti zaměstnanosti,
konkurenceschopnosti a kvality života.
• Rozpočet: 53,2 mld. EUR (včetně programu EURATOM)
• Podrobnosti FP7 na: cordis.europa.eu/fp7
• Zveřejňování výzev FP7 k podávání návrhů projektů:
ec.europa.eu/fp7calls
• Informace o výzkumu v EU: ec.europa.eu/research
• Granty přidělovány na základě výzev k předkládání
návrhů a následného odborného posouzení v rámci
soutěžního řízení.
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Pracovní programy
• Specifický program Spolupráce je rozdělen do 10
tematických priorit (Zdraví; Zemědělství, potraviny
a biotechnologie; Informační a komunikační technologie;
Nanovědy, materiály a nové výrobní technologie; Energie;
Životní prostředí (včetně změny klimatu; Doprava (včetně
letectví; Společensko-ekonomické a humanitní vědy;
Kosmický výzkum; Bezpečnost)
• Na jednotlivé roky je rámcový program pro příslušné priority
rozpracován do pracovních programů (Work
Programmes/WP) – konkretizace zaměření
• WP 2013 – předpokládané vyhlášení - červenec 2012
– 10. července 2012?
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Co je CORDIS?
• CORDIS je interaktivní informační portál pro Evropský
výzkum a inovace (Community Research and
Development Information Service).
• Spuštění Evropskou komisí (EK) v listopadu 1990, od roku
1994 je otevřen na webu EK.
• Propojení rozhodujících účastníků výzkumu v Evropě a mimo
ni.
• Včasný a rovnocenný přístup k informacím zájemcům
o evropské výzkumné fondy.
• Rok 2011 - nová verze vyhledávacího portálu.
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Cíle portálu CORDIS
• CORDIS má tyto cíle:
• usnadňovat účast na evropském výzkumu;
• zveřejňovat výsledky projektů financovaných Evropskou unií;
• podporovat šíření znalostí, a podněcovat tak inovace
v podnikové sféře;
• přispívat ke sbližování vědeckého prostředí a občanů.
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CORDIS – obsah a zaměření
• Novinky, vývoj a iniciativy výzkumu financovaného EU;
• Přístup k aktivitám výzkumu a vývoje Evropské unie,
nalezení potenciálních partnerů, přístup k minulým
a probíhajícím projektům a jejich výsledkům;
• Cílová skupina: výzkumníci, občané, podnikatelé, politikové,
vládní agentury, neziskové organizace, novináři nebo klíčoví
hráči na poli výzkumu, vývoje a inovací;
• Podpora otevřeného přístupu a volného opětného používání
obsahu.
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Ochrana duševního vlastnictví
• Reprodukování obsahu stránek CORDIS je chráněno
autorským právem.
• Pokud není určeno jinak, je povoleno stahování informací
a dokumentů ze stránek CORDIS a jejich reprodukce pro
vlastní potřebu i pro další komerční i nekomerční šíření za
předpokladu, že je uveden :
– držitel autorských práv:
© European Union [EU agency or other decentralised
organisation], [year(s) – rok/roky]
– a zdroj: CORDIS, http://cordis.europa.eu/
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Úvodní strana portálu CORDIS –
možnost volby ze 6 jazyků (DE, EN, ES,
FR, IT, PL) – cordis.europa.eu
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Úvodní stránka, CORDIS – homepage, po
zvolení jednoho ze 6 nabízených jazyků
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Záložka Funding
cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Přístup na mapu stránek
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K čemu lze portál CORDIS využít?
• K podání návrhu projektu k výzvám 7. rámcového programu
→ elektronický systém EPSS - Electronic Proposal
Submission Service (Systém elektronického podávání návrhů
projektů)
• K získání informací o otevřených výzvách, obsahu
tematických priorit → Find a call (na účastnickém portálu)
• K získání přehledu o schválených projektech v určité zemi,
v určité oblasti výzkumu → Find a project
• K přehledu o souvisejících legislativních předpisech → Find
a document
• K registraci jako expert → EMM (Expert Management
Module)
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Jak registrovat organizaci
• Register your organisation (PIC, LEAR, Validation, FAQs)
• Unique Registration Facility (URF)
- nachází se na účastnickém portálu (Participant Portal)
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal);
- slouží k jednotné registraci právních subjektů;
- jde o bezpečnou internetovou stránku, která zajišťuje
soukromí a důvěrnost údajů.
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Identifikační kód účastníka (PIC)
• Všechny organizace účastnící se FP7 dostanou přidělen
PIC-kód (Participant Identification Code - PIC).
• Organizacím, které podepsaly grantovou dohodu v FP7, již
byl PIC-kód přidělen.
• Organizace, které dosud grantovou dohodu v FP7
nepodepsaly, mohou získat PIC-kód registrací v URF (the
Unique Registration Facility), která se dá najít na
účastnickém portálu - Participant Portal. Následně lze použít
PIC-kód pro předložení návrhu.
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LEAR a administrátor účtu

• LEAR (The Legal Entity Appointed Representative) je
osoba vybraná organizací pro usnadnění komunikace
s Evropskou komisí. Jejím stanovením se brání dvojí
registraci.
• Pouze LEAR (nebo administrátor účtu) může požádat
o změnu údajů o své organizaci a předkládat právní
dokumenty prostřednictvím URF (the Unique Registration
Facility).
• LEAR může předložit žádost o aktualizaci údajů
o právnické osobě (jméno, adresa, číslo registrace atd.)
• Může rovněž vkládat podpůrné dokumenty do URF pro
podpoření své žádosti.
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Participate in FP7 - Who
• Kdo se může zúčastnit – podmínky účasti
• General provisions – obecná ustanovení
• Eligible countries – formálně způsobilé země
• Eligible consortia
• Appointment of independent experts
• Eligible countries
• MEMBER STATES - The EU-27;
• ASSOCIATED COUNTRIES – uveden aktuální seznam
asociovaných zemí - View the Associated Countries
• CANDIDATE COUNTRIES
• THIRD COUNTRIES
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Příprava a podání návrhů
• Preparation and Submission of Proposals
• Prostřednictvím EPSS (Electronic Proposal Submission
Service)
• K dispozici je návod – EPSS preparation and submission
guide
• Část A - Part A – administrativní formuláře (na základě PICkódu se některé údaje vyplní automaticky)
• Část B – Part B – vlastní obsah návrhu – v PDF formátu
• Dodatky - Annexes – pouze v některých případech
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Electronic Proposal Submission Service
https://www.epss-fp7.org/epss/
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Registrace na CORDIS
• Registrace pro přístup na informační služby CORDIS a různé
vyhledávací funkce není nutná.
• Pro ukládání výsledků vyhledávání nebo užití interaktivních
služeb s přidanou hodnotou
– elektronické notifikace
– Docmail, atd.

je třeba se registrovat.
• Registrace je osvobozena od poplatků.
• Registraci je možno provést na:
http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/registration_en.h
tml
• Zde je třeba zvolit osobní uživatelské jméno a heslo.
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Interactive e-mail notification facility
• Registrovaným uživatelům portálu CORDIS je dostupná
služba Interactive e-mail notification facility, která umožňuje
vytvořit a uložit osobní vyhledávací profily, tak aby nebylo
nutné vkládat úvodní vyhledávací informace opakovaně.
• Lze použít předdefinované menu.
• Je možné vytvořit specifické vyhledávací profily.
• Při aktualizaci databází CORDIS uživatel automaticky obdrží
prostřednictvím e-mailu nové záznamy, které odpovídají
zvolenému vyhledávacímu profilu.
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Docmail (dočasné e-maily)
• DOCMAIL je volně přístupná služba, dostupná pro
registrované uživatele CORDIS, která představuje způsob,
jak dostávat zdroje z CORDIS automaticky elektronickou
formou.
• Tyto zdroje představují:
- pracovní programy
- dokumenty
- oficiální texty.
• Některé e-mailové systémy nebo antivirová ochrana
neumožňují dostávat rozměrné e-maily nebo e-mailové
přílohy.
• V tom případě je třeba kontaktovat administrátora systému
pro zvětšení povolené velikosti.
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Přístup k tištěným publikacím
prostřednictvím portálu CORDIS
• Prostřednictvím portálu CORDIS je možné se přihlásit
k odběru tištěných publikací zaměřených na výzkum.
• Časopis Research*eu je zaměřený na špičku z nejnovějších
nabídek technologií a projektů z oblasti evropského výzkumu
a vývoje.
• Je publikován 10x ročně v angličtině.
• Poskytuje pravidelné aktualizace na téma výzkum
v projektech financovaných EU, se specifickým důrazem na
technologie připravené ke vstupu na trh.
• Research*eu focus je časopis, jehož každé číslo je
zaměřeno na specifické téma v oblasti výzkumu.
• Nepravidelné intervaly publikování.
• Distribuce bezplatná: bookshop.europa.eu.
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Vyhledávání projektů
Z úvodní stránky – přes Projects
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Find a Project
• Enter search term(s):
Při zadávání více údajů přidržím tlačítko Ctrl.
• Project Acronym:
• Theme*:
Mohu zvolit např. FP7 Energy a FP7 Environment, potom se
mi v políčku Activity objeví názvy příslušných výzev
z minulých let.
• Activity*:
• Country*:
Mohu volit "Any country", dále jsou abecedně uspořádané
členské státy EU a následují ostatní státy světa.
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Aktivace účtu v databázi CORDIS
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Participant Portal
(účastnický portál)
• Předkládání projektů – od ledna 2011 nově prostřednictvím
účastnického portálu - Participant Portal
• Flexibilnější v řízení přístupových práv a rolí v projektu
• Hlavní principy beze změny:
– Osobní přístupová práva jsou založena na účtu ECAS (European
Commission Authentication System).
– Jednoznačným identifikátorem organizace je 9-místný PIC-kód.
– Udělování přístupových práv k projektům a přidělování rolí
v projektu je delegováno na členy jednotlivého konsorcia.

• Změnila se úroveň přístupových práv.
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
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Participant Portal
(účastnický portál)
• Výhradní elektronické schvalování Formuláře C
Elektronické schvalování vyúčtování nákladů v projektu (tzv.
Formulář C) bude zavedeno do praxe v průběhu roku 2012
prostřednictvím Participant Portal.
• Změny možností elektronické tabulky Formuláře C
Stávající elektronický formulář C na Participant Portal bude
doplněn o možnost specifikovat náklady vzniklé v konkrétní
kategorii a konkrétní aktivitě – možnost přejít na rozšířenou
verzi formuláře C.
Možnost pro příjemce rozdělit sumu přímých nákladů pro
danou kategorii na dílčí sumy s různými popisy a přiřazením
k pracovnímu balíčku (tzv. WP).
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Zdroje informací
• CORDIS: http://cordis.europa.eu/
• CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
• TC:
http://www.tc.cz/→ Příprava projektů
Oddělení podpory evropského výzkumu
• Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
• 7. rámcový program (FP7): http://www.fp7.cz/
• Výzvy FP7:
• ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
• Výzkum v EU:
ec.europa.eu/research
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