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Horizon 2020 sc2 
• I: Funding opportunities and how to benefit 

• H2020 SC2 Info day on Societal Challenge 2 calls for 2018 
• H2020 SC2 Brokerage event on calls 2018  

 

• II: The broader EU policy context 
• Bioeconomy policy day 
• Digitising agriculture and food value chains 
• Blue Growth and Research and Innovation 

 
 



Horizon 2020 sc2 

• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/bioecono
my-policy-day 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



Ukázkové projekty HORIZON 2020 

• Výzkumná plošina v oceánu  
• Projekt na výrobu oblečení z celulozových 

vláken z pomerančových slupek 
• „WELLBEING THROUGH POTATOES“ 

 





Hodnocení grantů 

• Hodnotitel NEVÍ všechno 
• Hlavní hledisko hodnocení: „GUT FEELING“ 

1) Přesvědčit 
2) Ukázat „real impact“ 
3) Sdílet výsledky (OPEN ACCESS journals, DRYAD) 

• Srozumitelnost  
• NE příliš velké komplexnosti 
• NE záchraně světa 

• Jeden velký výsledek bohatě stačí 
• Přílišné ambice jsou pouze na škodu 
 

 



Myslíme si, že máme na projekt 

• Registrovat se jako nezávislý expert 
• Sbírání zkušeností se systémem programu 
• Stále hledají hodnotitele!!! 

 



Bioekonomie 



Bio vs. Fossil economy 

• Ledek NE x statkové hnojivo ANO 
• Syntetická barviva NE x barviva extrahovaná z opadaného listí ANO 

 



• Není vždycky ZELENÁ a už vůbec nemusí být UDRŽITELNÁ 
• I v Bruselu to už ví – „BRUSSELS BUBBLE“ 

• Výroba energie z biomasy moc NE – je málo účinná 
• Dřevo – ukládáme uhlík do staveb 
• Špatná úrodnost půdy limituje víc než málo srážek 
• Nepřenášet naši uhlíkovou stopu mimo Evropu 

 
 
 

Bio - Circular economy 



„We need believing in ourselves“ 

Děkuji za pozornost 
 
vaclav.jelinek@vuchs.cz 
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