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Trainings 

1.Funding	oportunities 2020	/	Příležitosti
pro	financování 2020

First	training	session	(morning)

• introduction	of	actual	funding	opportunities	within	
Horizon	2020.	
• presentation	of	the	most	recent	calls,	priorities,	



Program Horizon 2020 (H2020)
Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

28.11. 2017, České Budějovice



Horizont 2020 (2014-2020)

Rámcový program EU pro výzkum a inovace
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Horizont 2020

Rozpočet

H2020 budget: 78,6 billion € (current prices)

Marie Skłodowska-Curie Actions

8%%%% (6,162 mld. €)

European Research Council 

17%%%% (13,095 mld. €)

Zdroj (EK): 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf
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Vědecká kariéra a individuální granty

Mobilita a nezávislost … 

+

Zdroj: ERC

Dům zahraniční 
spolupráce
www.dzs.cz

Čeho chcete ve Vaší vědecké kariéře dosáhnout?

Potenciální dopad projektu na Váš profesní růst?
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Akce Marie Skłodowska-Curie I (MSCA)

Program pro podporu mobility, profesního 

rozvoje a kariérního růstu výzkumných 

pracovníků

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions 

… optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě, kvalitní a inovativní vzdělávání 

výzkumných pracovníků, atraktivní příležitosti pro profesní růst a výměnu znalostí …

…

Od r. 1996



Akce Marie Skłodowska-Curie II

Cíle a základní rysy: 

! bottom–up přístup (kromě témat EURATOMu)

! účast bez omezení věku a národnosti

! projekty (až na výjimky) na plný úvazek

! 100% financování (hrazena především mzda x ne u RISE)

Výzkumní pracovníci (VP):

(akademický titul, opravňující ke studiu v doktorském studijním programu)

! začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.

! zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.

Hostitelské instituce: 

! univerzity, výzkumná pracoviště, podniky …
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Hostitelské instituce

Akademický vs. neakademický sektor

! široká definice neakademického sektoru

! automaticky na základě PIC kódu

Society &&&& Enterprise Panel

→ Guide on beneficiary registration, validation and financial viability check 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-

lev_en.pdf

Zdroj: EK, DG EAC



Základní podmínka účasti

Mezinárodní mobilita …  

EU3. země

Žadatelé – výzkumní 

pracovníci - nesmí v 

posledních 3 letech 

(před uzávěrkou výzvy, k 

datu zaměstnání v HI …) 

žít, pracovat nebo 

studovat v zemi, do

které o pobyt žádají, 

déle než 12 měsíců!

(neplatí pro RISE)

AC („associated countries to H2020“): Albánie, Bosna a Hercegovina, bývalá jugoslávská 

republika Makedonie, Moldavsko, Island, Izrael, Černá Hora, Norsko, Faerské ostrovy, 

Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Tunisko, Grúzie, Arménie (http://ec.europa.eu/

research/ participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf) 



Akce Marie Skłodowska-Curie III

Individual

Fellowships (IF)

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro 

zkušené výzkumné pracovníky

Innovative

Training Networks

(ITN)

Doktorské studijní programy, navržené

mezinárodními konsorcii

R&I Staff

Exchange (RISE)

Mezinárodní a mezisektorová spolupráce 

formou výměn pracovníků v rámci společného 

projektu

COFUND

Spolufinancování programů pro financování 

vědecko-výzkumných pobytů nebo doktorských 

stud. programů

European Researcher´s

NIGHT
Setkání vědců se širokou veřejností

Typy grantů
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Individuální vědecko-výzkumné pobyty 

pro zkušené výzkumné pracovníky 

Podpora profesního rozvoje/kariérního růstu ER jakékoli národnosti*

their skills

možnost vyslání (secondment, do země EU/AC, 3-6 měsíců) 

* IF Global & Reintegration: občané zemí EU/AC & dlouhodobě pobývající

rezidenti (VP musí v těchto zemích aktivně na plný úvazek působit ve výzkumu

alespoň po dobu po sobě následujících 5 let). 

! Instituce v EU/AC (obvykle 1-2 roky) ! Výjezdová fáze do TC (1-2 roky) 

! Povinná návratová fáze do EU/AC (1 rok)

Widening Fellowships
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Widening Fellowships
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! EF in Widening countries:

Member States: Bulgaria, Croatia, 

Cyprus, Czech Republic, Estonia, 

Hungary, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia and 

Slovenia.

Associated Countries (subject to 

valid association agreements of third 

countries with Horizon 2020): 

Albania, Armenia, Bosnia and 

Herzegovina, Faroe Islands, Former 

Yugoslav Republic of Macedonia, 

Georgia, Moldova, Montenegro, 

Serbia, Tunisia, Turkey and Ukraine.

Call budget: 2018 – 5 mio. EUR

More Info: Spreading Excellence & 

Widening Participation Work Program



Dva druhy účastníků 

v MSCA projektech

Příjemce grantu (beneficiary) 

" podepisuje grantovou dohodu s EK/REA, vykazuje vůči EK/REA náklady

" zaměstnává a vzdělává VP, poskytuje školitele

" má plnou odpovědnost za implementaci projektu

Partnerská organizace (partner organisation)

" nepodepisuje grantovou dohodu s EK/REA ani *nezaměstnává VP

" přispívá k řešení projektu - po dobu vyslání nabízí VP školení a kurzy

" zpravidla přikládá záměr o spolupráci (letter of commitment) 

secondment

EU/AC 1 EU/AC 2

Partner 

organisationPartner 

organisation

EU/AC TC

Partnership

agreement

Partnership

agreement

* s výjimkou COFUNDu a GF – výjezdové fáze



Individuální vědecko-výzkumné pobyty 

Jak najít hostitelskou instituci? 

! aktivujte osobní kontakty

! navštěvujte konference s Vaším CV a abstraktem projektu

! kontaktujte instituci přímo se CV a abstraktem projektu

! zdůrazněte oboustranně výhodnou situaci („win-win“):

Budete mít vlastní zdroj financování! 

Hostitelská instituce také získá určité finance!

! projděte si webové stránky institucí, portál EURAXESS Jobs, aj.*

Výběr hostitelské instituce:

! mezinárodní spolupráce a sítě

! zkušenost s (evropskými) projekty / účast v nich

! výzkumná infrastruktura, kvalita školení (vedoucí, kurzy)

* www.h2020.cz , http://www.net4mobility.eu/eoi.html



EURAXESS 

Síť poskytující informace a poradenství vědcům v 

praktických otázkách, souvisejících s mobilitou …

EURAXESS Jobs – nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU projektů)

ITN, (IF), 

COFUND

http://ec.europa.eu/euraxess/jobs



Inovativní školící sítě I

(Innovative Training Networks - ITN)

! sítě, zajišťující školení a odbornou přípravu ESR

! min. 3 (u EID min. 2) partneři z různých zemí EU/AC

! ESR ze všech zemí, délka zaměstnání: 3-36 měsíců

! ETN: možnost vyslání/secondmentu: až 30% celkové doby zaměstnání VP

! max. 540 člověkoměsíců, u projektů s pouze 2 příjemci max. 180

! max. délka projektu: 4 roky
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Inovativní školící sítě II

Konsorcia …

joint/double/multiple

doctoral degrees

ESR povinně zapsáni v doktorském studijním 

programu, povinná „joint supervision“ 

Zdroj: REA 16



Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty 

(Research & Innovation Staff Exchange - RISE)

! podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí 

formou výměn pracovníků v rámci společného projektu

! výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí pracovníci, min. 1

měsíc aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci 

! délka výměny: 1-12 měsíců

! max. 540 člověkoměs., 4 roky

! partneři z min. 3 zemí, alespoň 2 partneři z EU/AC

! výměny nemohou probíhat v rámci jedné země či pouze mezi 3. zeměmi
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EVROPSKÉ/MEZISEKTOROVÉ VÝMĚNY

Výměny v rámci Evropy musí být mezisektorové.
Zdroj: REA
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MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY 

EU/AC - TŘETÍ ZEMĚ

Pobyty 

pracovníků

ze třetích zemí

v EU/AC mohou 

být financovány 

ze zdrojů EU jen,

jedná-li se o 

pracovníky ze

zemí uvedených 

v Příloze A 

pracovního 

programu H2020!

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-

2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf

Zdroj: REA
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TŘETÍ ZEMĚ

20

Země, uvedené v Annexu A pracovního programu 

– secodmenty financovatelné ze zdrojů EU

Země, neuvedené v Annexu A 

pracovního programu –

secodment není financovatelný 

ze zdrojů EU

! Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína,

Indie, Japonsko, Mexiko, Nové

Zéland, Korejská republika, Rusko,

USA …



Spolufinancování regionálních,

národních, mezin. programů (COFUND)

! 1 příjemce: právní subjekt se sídlem v EU/AC

! cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelenci ve 

vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou

! min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce

! délka financování programu: max. 5 let 

! příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu (příspěvky 

stanoveny v pracovním programu MSCA)

doktorské studijní programy

(ESR)

vědecko-výzkumné pobyty

(ER ze všech zemí)

Cofunded Fellowship Programmes: EURAXESS JOBS 21



NOVINKY V PRACOVNÍM PROGRAMU 

MSCA 2018-2020 I

" MSCA Special needs allowance – pevná částka příjemci MSCA grantu 

do max. výše 60 000 euro na výzkumného pracovníka (VP), určená ve 

prospěch handicapovaných VP na nákup služeb, materiálů, pomůcek 

(od zač. 2019; retroaktivně pro všechny běžící projekty)

" 5% zvýšení příspěvku na mzdu (living allowance) a příspěvku při 

vyslání (top-up allowance, u RISE) + úprava korekčních koeficientů

" IF

! možnost práce na částečný úvazek z profesních důvodů (min.

50%, po dohodě se školitelem, adekvátní prodloužení délky trvání

projektu)

! navýšení rozpočtu na panely CAR a RI

! u CAR mohou projekty trvat až 3 roky

! GF: možnost před výjezdovou fází strávit až 3 měs. u příjemce

grantu v EU/AC
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NOVINKY V PRACOVNÍM PROGRAMU 

MSCA 2018-2020 II

" ITN 

! povinnost hradit náklady (alespoň letenku a ubytování) na

krátkodobé vyslání (do 6 měs.) z kategorie Research, Training and

Networking costs

! EID: mezisektorová mobilita mezi příjemci musí být mezinárodní

! u všech typů ITN možnost vyslání v max. délce 30% z celkové doby

zaměstnání ESR

! EJD: společné tituly musí být vždy udělovány v rámci příjemců z

EU/AC

" COFUND – povinnost uvádět min. mzdu v inzerátech na volné pozice

" RISE – pracovník musí být zapojen do výzkumných/inovačních aktivit 

na  vysílající instituci pro dobu min. 1 měsíce před vysláním 

" Widening Fellowships
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CORDIS – Projects and Results:  

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 
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Podávání návrhu projektu

Participant Portal Submission Service (PPSS)

Guide for Applicants

Templates

MSCA Work

Programme 2018-20

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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Hodnocení MSCA projektů I
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Publication of call 27 October 2017
Opening of call 12 April 2018
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February 2019
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Hodnocení MSCA projektů II

! návrat ER ze 3. zemí do EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě

návrat do výzkumu po pauze, pokud VP alespoň po dobu 12 měs. (kontinuálně) 

během 18 měs. bezprostředně před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve výzkumu

pro účastníky z neakademického sektoru

8 odborných panelů:
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Sociální a humanitní vědy (SOC)

Ekonomické vědy (ECO)

Životní prostředí (ENV)

Vědy o živé přírodě (LIF)

Matematika (MAT)

Fyzika (PHY)

Informatika a technické vědy 

(ENG)

Chemie (CHE)

Award 

Criteria 

(kvalitativní)

Selection 

Criteria 

(formální)



Kvalitativní hodnotící kritéria I 

(Award Criteria)

Each criterion will be scored out of 5. Decimal 
points will be given:
! 0- The proposal fails to address the 

criterion or cannot be judged due to missing 
or incomplete information.

! 1– Poor. The criterion is inadequately 
addressed, or there are serious inherent 
weaknesses.

! 2– Fair. While the proposal broadly 
addresses the criterion, but there are 
significant weaknesses.

! 3– Good. The proposal addresses the 
criterion well, although improvements would 
be necessary.

! 4– Very Good. Proposal addresses the 
criterion very well, but a small number of 
shortcomings are present.

! 5– Excellent. The proposal successfully 
addresses all relevant aspects of the 
criterion in question. Any shortcomings are 
minor.

Minimální požadovaná hodnota pro 

celkové hodnocení návrhu je 70%.



Cut-off scores

Standard European Fellowships (2014-2017)

Scientific panels IF-2014 IF-2015 IF-2016 IF-2017

CHE 89,6 90,8 91,8 91,4

ECO        86,6 89,8 90,6 89

ENG     88,6 90,6 91,8 91,4

ENV      90,4 91,2 92 92,2

LIF 90,6 92,4 92,2 93

MAT 90,2 91 91,6 91,6

PHY 90,4 91,2 91,2 90

SOC 92,8 92,2 92,8 91



Cut-off scores

Global Fellowships (2014-2017)

Scientific panels IF-2014 IF-2015 IF-2016 IF-2017

CHE 93,6 94 93,6 93,2

ECO        93,2 94 94,4 88,2

ENG     93,8 93,8 93,6 93

ENV      93,4 93,6 93,6 92,6

LIF 91,8 93,8 92 91,4

MAT 92,2 91,6 88,6 93,2

PHY 93 93,4 92,6 91,4

SOC 92,8 93,6 95 92,4



Kvalitativní hodnotící kritéria II

Individuální vědecko-výzkumné pobyty 

Pište informace do té části 

projektu, kde je hodnotitel 

bude hledat a nevynechávejte

žádné ze subkritérií hodnocení! 

Guide for Applicants!



Než začnete psát IF projekt …

" Detailně si přečtěte Guide for Applicants a MSCA Work Program („filozofie 

financování“, formální způsobilost …), příp. IF Survivors' Guide*

" MSCA nejsou čistě výzkumné projekty (školení, přenos znalostí, profesní růst). 

" Definujte své vědecké a profesní cíle, zamyslete se nad dopadem projektu.

" Podívejte se na úspěšné projekty a profily řešitelů (MCFA, CORDIS …).

" Připravujte projekt v úzké spolupráci s hostitelskou institucí/školitelem.

" Ptejte se na zkušenosti a „standardní řešení“.

" Mějte realistický časový plán (konzultace s hostitelskou institucí aj.)

" Kontaktujte NCP, grantová oddělení/oddělení mezinárodní spolupráce na instituci.

* neoficiální „návod“ na psaní IF projektů, vypracovaný MSCA NCP: www.net4mobility.eu



Očekávaný dopad

Individuální vědecko-výzkumné pobyty

Zdroj: MSCA Work 
Programme 2018-20, str.14



Abstract, descriptors

Secondment

Part B, sections 1-3       + start page, etc.

Part B, sections 4-7

NÁVRH

PROJEKTU

IF



ČÁST B NÁVRHU - IF

Ethics Self-Assessment



Termíny výzev v rámci 

pracovního programu MSCA 2018-2020

Výzva Datum 

vyhlášení

Datum 

uzávěrky

Rozpočet

ITN-2018 12.10.2017 17.1.2018 442 mil. €

MSCA-NIGHT-2018 7.11.2017 14.2.2018 12 mil. €

RISE-2018 22.11.2017 21.3.2018 80 mil. €

IF-2018 12.4.2018 12.9.2018 273 mil. €

COFUND-2018 12.4.2018 27.9.2018 80 mil. €

ITN-2019 13.9.2018 15.1.2019 470 mil. €

RISE-2019 4.12.2018 2.4.2019 80 mil. €

IF-2019 11.4.2019 11.9.2019 295.62 mil. €

COFUND-2019 4.4.2019 26.9.2019 90 mil. €

ITN-2020 12.10.2019 9.1.2020 525 mil. €

RISE-2020 5.12.2019 7.4.2020 80 mil. €

IF-2020 8.4.2020 9.9.2020 325 mil. €

COFUND-2020 8.4.2020 29.9.2020 100 mil. € 36



Průměrná míra úspěšnosti 

v posledních výzvách MSCA v H2020

Typ MSCA Průměrná míra úspěšnosti

ITN 2014: ETN – EID - EJD 8,6% - 15,3% - 13,1%

ITN 2015: ETN – EID - EJD 6,3% - 9,6% - 9,2%

ITN 2016: ETN – EID - EJD 7,7% - 14,4% - 12,2% 

ITN 2017: ETN – EID - EJD 6,8% - 10,47% - 10,47% 

RISE - 2014 43%

RISE - 2015 24,7%

RISE – 2016, RISE - 2017 ~23%

IF – EF – 2015 14,2%

IF – GF - 2015 11,3%

IF – EF – 2016 ~13%

IF – GF - 2016 13,46%

IF – EF – 2017 14,56%

IF – GF - 2017 16,44%

COFUND – FP – 2015 24,6%

COFUND – DP - 2015 25%

COFUND – FP – 2016 25%

COFUND – DP - 2016 37%

COFUND – FP – 2017 ~17%

COFUND – DP - 2017 ~17%

Zdroj: REA a projekt Net4Mobility 37



POČET ORGANIZACÍ A VÝZKUMNÝCH 

PRACOVNÍKŮ V ČR ZAPOJENÝCH DO VÝZEV 

MSCA V RÁMCI H2020

Zdroj: EK, DG EAC, 

data k 6/6/2017Number of CZ organisations in MSCA: 56
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INSTITUCE V ČR S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ 

MÍRA ÚSPĚŠNOSTI ČR

Zdroj: EK, DG EAC, 

data k 6/6/2017

39



Zdroje informací

H2020

http://ec.europa.eu/horizon2020

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

http://ec.europa.eu/research/enquiries

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html (podpořené projekty)

Národní ERA a H2020 portál

www.evropskyvyzkum.cz

www.h2020.cz (TC AV ČR) – Vademecum H2020: MSCA

Akce Marie Skłodowska-Curie

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

http://ec.europa.eu/research/rea (Výkonná agentura pro výzkum)

http://mariecurieactions.blogspot.ch/ (Marie Curie blog)

EURAXESS (nabídka pracovních míst a vědecko-výzkumných pobytů)

http://ec.europa.eu/euraxess
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Technologické centrum AV ČR

" Nominováno MŠMT jako Národní kontaktní organizace pro H2020

" Podporuje zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru, připravuje

analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje

mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj

inovačních firem.

" Vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob

Oddělení 

rozvoje 

podnikání

Národní 

informační 

centrum pro 

evropský 

výzkum

Oddělení 

strategických 

studií

Česká styčná 

kancelář pro 

výzkum, vývoj a 

inovace 

(v Bruselu)

www.tc.cz|www.h2020.cz|www.een.cz|www.strast.cz|www.czelo.cz
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Naše služby

Profesionální poradenství & komplexní 

podpora v rámci celého projektového cyklu
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www.h2020.cz

22.-23.5.2018: Workshop

pro žadatele o MSCA-IF, 

Technologické centrum AV 

ČR, Praha

Uzávěrka pro „IF pre-

screening“: 22.8.2018

NÁRODNÍ PORTÁL H2020



Trainings 

2.	Excellence	and	impact	of	succesfull project	/	Excelence a	dopad
úspěšného projektu /	Příležitosti pro	financování 2020

• typical	examples	and	best	practices
• project	idea	draft	elaboration



Trainings

3.	New	thinking	and	approaches	/	Nové myšlení a	přístupy

• presentation	of	new	ways	of	thinking	and	approaches	with	regard	to	RES	
(biogas,	biomethane)	following	up	energy	transition	challenges.	
• presentations	were	focused	also	on	e.g.	technology	foresight	elaborated	
by	Czech	Biogas	Association	and	based	on	the	survey	among	biogas	
plants	operator,	LCA	analysis	



Budoucí vývoj a trendy v energetice
14.3. 2018, Praha



Původní idea energetické politiky EU

Cíle 20-20-20 do roku 2020 představené v r.2007 měly představovat 
rovnováhu

•Dekarbonizace cíl ČR bude bez problémů splněn

•OZE cíl ČR bude bez problémů splněn

•Energetické úspory zde lze čekat velké problémy

O rovnováze na trhu nelze mluvit, cíle EU 40-27-27 (nebo 30?!) do r.2030 
vyhlášené na podzim 2014 tuto nerovnováhu mohou dále vyhrotit. Opět, 
pro ČR nejvyšší rizika představuje cíl pro energetické úspory, který zatím 
plníme cca na 55%.



Co nás čeká?

•30. 11. 2016 bude představen Evropskou komisí návrh revize Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti. Hlavním tématem Směrnice bude výše a 
závaznost úspory spotřeby energie EU do roku 2030, z toho vyplývající 
přispění jednotlivých členských států k tomuto cíli a cíl povinného 
zvyšování energetické účinnosti podle článku 7 Směrnice.

•S tímto tématem souvisí i příprava aktualizace Národního akčního plánu 
energetické účinnosti (NAPEE), která má být předložena vládě ČR do 28. 
února 2017 a následně předložena Evropské komisi v souladu s 
ustanovením Směrnice. 



Energetické úspory – proč jsou vlastněproblémem?

Výhody konceptu: přirozenost a srozumitelnost, úspory energií jsou brány jako 
správná věc každým spotřebitelem, velkým či malým. 
Což zdaleka neplatí o snižování CO2 či zvyšování OZE.

Přece nám všichni říkali „Nejlevnější energie je ta uspořená“

Ale ono to není tak docela pravda….

Do plnění cíle je ale naštěstí možné vykazovat i lokální výrobu 
v obnovitelných zdrojích energie (vyžadována je totiž úspora nakoupené
energie), nově rozbíhané aktivity na decentralizovanou energetiku tedy 
mohou k plnění tohoto cíle přispívat.





Kdo ví, jak jsou definovány požadavky na úspory?

Metodika 1: Cíle jsou počítány vůči referenční spotřebě pro rok 2030 z 
predikcí EK v roce 2007. Pokud byly predikce nadhodnoceny, úspory se 
dosahují snadněji.

Metodika 2: Vychází se z očištěné konečné spotřeby prodaných paliv a 
energií v letech 2010 až 2012. Z této konečné spotřeby je vypočítán tříletý 
průměr, který je využit pro výpočet úspor v jednotlivých letech 2014 –2020, 
tzn. každoročního dosažení výše úspor 1,5% objemu konečné spotřeby. To je 
pro ČR cca 7,2 PJ/rok, celkově 51 PJ v letech 2014-2020. Naštěstí je 
umožněna 25% tzv. flexibilita ve vykazování cíle…

Oba přístupy vedou k jiným číslům, nutno harmonizovat…



Co na to obchodníci s energiemi

Obchodníci podporují současný přístup vlády k závazkům, který se vyhýbá 
tvrdým restriktivním opatřením, přenášející povinnost úspor na dodavatele 
energií. 

Což neznamená, že na konkurenční a dobrovolné bázi nic nedělají – viz 
poradenství, slevy na úsporné spotřebiče atd. 

Pokud by ale povinnost roční úspory 1,5% byla přenesena na obchodníky, 
tak bychom to považovali za absurdní a byrokratický přístup. 



Úspory kontra ceny energií

Nevýhody konceptu: čím vyšší ceny energií, tím vyšší motivace k úsporám. A 
naopak. 
Kolikrát už jsme slyšeli: 
• energie už budou jen dražší
• blíží se vyčerpání přírodních zdrojů
Mylná strašení nedostatkem a vysokými cenami energií není správný 
koncept. Ale i při dostatku a přiměřených cenách energií lze motivovat 
k úsporám a k environmentálně šetrným zdrojům:
• výchova
• rozumná podpora úsporných a šetrných technologií



Světové zásoby zemního plynu



Jediná cesta pro OZE – snižování nákladů

Vítr

U větru se výsledky aukcí v Evropě dostaly na cenu 64 EUR/MWh (2016, DK, 
Vattenfall). 
Slunce

U velké fotovoltaiky nyní ceny na 72 EUR/MWh (8/2016, Německo). Nemluvě 
o aukci ve Spojených arabských emirátech, kde se cena zastavila na 29,9 USD/MWh
(cca 700 Kč). Francie vypíše mezi lety 2017 až 2020 šest 500 MW tendrů. Jednotlivé 
tendry na sebe budou navazovat po šesti měsících.
Baterie

Velká úložiště se dostala na cca 400 EUR/kW (200 MW, regulace frekvence pro 
National Grid)
A co na to jádro?



Děkuji za pozornost



Trainings 

4.	Mobility	in	Horizon	2020

• presentation	of	topic	related	to	mobility	within	Horizon	2020	
• capacity	building




