
 

 

 

 
 

Technologické centrum Akademie věd ČR 

si Vás dovoluje pozvat na workshop vzdělávacího kurzu 
Jak na Horizont 2020?: 

  
 

SME INSTRUMENT 
- PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 

 
 
 
 
Datum: 15.11.2018 
 
Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 (mapa) 
 
            

             
Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu 
do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak 
příklady z projektových návrhů. Bude probrána celá struktura návrhu projektu včetně 
doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb. 
Pracovním jazykem semináře bude čeština. 
  
Po skončení přednáškové části bude zájemcům umožněno konzultovat projektový 
záměr individuálně s přednášejícími. Může se jednat jak o stručné základní posouzení 
záměru, tak i o konzultaci rozpracovaného nebo dříve podaného projektového návrhu. 
V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo odmítnout některé zájemce a 
nabídnout jim náhradní termín. Zájemce žádáme, aby svůj zájem nezávazně 
deklarovali už při registraci na akci 
 
Akce se koná v rámci vzdělávacího kurzu „Jak na Horizont 2020?“ Celý kurz „Jak na 
Horizont 2020?“ je zaměřen na psaní projektových návrhů. Cyklus sestává ze 
samostatných modulů a zájemci je mohou volně kombinovat podle úrovně svých 
znalostí a potřeb. Kurz je otevřen všem zájemcům o předmětnou problematiku, 
probíhá formou interaktivních seminářů. Workshop pro MSP je zde uveden jako Modul 
4.  
 
Workshop pro MSP je bez vložného, je však nutné se zaregistrovat prostřednictvím 
tohoto odkazu http://geform.tc.cz/modul4_podzim2018 nejpozději do 13.11.2018. 
Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena. 
V případě velkého zájmu dá pořadatel přednost novým účastníkům a podnikům 
s vlastním návrhem.  
 
 

http://mapy.cz/#x=14.398304&y=50.111336&z=15&d=addr_8976096_1&t=s&q=Ve%2520struh%25C3%25A1ch%25201076%252F27%252C%2520Praha%25206&qp=10.871230_48.458676_19.990823_50.995746_6
http://geform.tc.cz/modul4_podzim2018


 

 

 

 
 

PROGRAM 

 

09.30 –10.00  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

 

10.00 – 10.05  Úvod  

 Martin Škarka, TC AV ČR 

 

10.05 – 10.30  Představení schématu SME Instrument 

 Michaela Vlková, TC AV ČR 

 

10.30 – 10.45  Předpoklady pro získání dobrého hodnocení projektového návrhu 

 Martin Škarka, TC AV ČR 

 

10:45 – 11:05 Příklad úspěšné spolupráce při přípravě projektu SME instrument 

  Silvia Jirásková, EEN, TC AV ČR    

 

11.05 – 11.20  Příprava projektového návrhu, část A 

 Michaela Vlková, TC AV ČR 

 

11.20 – 12.00  Příprava projektového návrhu, část B, 1. část 

 Martin Škarka, Michaela Vlková, TC AV ČR 

 

12:00 – 12:30 Oběd 

 

12.30 – 13.45  Příprava projektového návrhu, část B, 2. část 

 Martin Škarka, Michaela Vlková, TC AV ČR 

 

13.45 – 14.00  Diskuse 

 

14.00 – 16:00 Individuální konzultace projektových záměrů s přenášejícími  

     podle rozpisu, na základě zájmu vyjádřeného v přihlášce účasti  

 

Bližší informace k programu: 
Martin Škarka (skarka@tc.cz), tel. 234 006 113 
Michaela Vlková  (vlkovam@tc.cz), tel 234 006 262 
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