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Krátké představení nástroje EIC a hodnocení podaných projektových návrhů
Litevská styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (LINO), Kancelář estonské rady pro výzkum
v Bruselu (ELO), Enterprise Estonia a Agentura pro vědu, inovace a technologie Litvy uspořádala dne
24. března informační setkání k EIC Akcelerátoru. Cílem události bylo představit schéma EIC
Akcelerátoru, osvětlit, kdo se může přihlásit, jakým způsobem jsou projekty hodnocené a kdo se může
stát jejich hodnotitelem a na základě jakých kritérií.
Catherine Eginard (EIC) a Susana Getman (EIC) představily nástroj EIC Akcelerátor, který byl oficiálně
spuštěn 18.3.2021, aby posílil evropskou inovační výkonost a uvádění inovací na trh, aby vyplnil mezery
ve financování inovací (na úrovni přesunu z laboratoří do podnikatelské sféry a na úrovni rozšiřování
inovativních start-upů – tzv. scaling up) a aby došlo k defragmentaci a propojení evropského inovačního
ekosystému a k jeho větší inkluzivitě, jak geografické, tak genderové.
EIC Akcelerátor se zaměřuje na start-upy, MSP snažící se o vytvoření nových tržních možností nebo
mající potenciál dopadu na již existující trh, na projekty s pokročilou technologickou náročností
(tzv. deep tech) a na inovace, které jsou pro investování pouze ze strany soukromých investorů příliš
riskantní. O financování mohou požádat následující subjekty mající TRL 5/6 a vyšší: MSP (do velikosti 250
zaměstnanců, které nejsou dceřinou společností nebo z větší části vlastněny velkou společností), malé
společnosti se střední kapitalizací (max 500 zaměstnanců, které mají zájem o rychlé rozšíření, ty však
mohou žádat pouze o investice) a fyzické osoby mající zájem založit MSP.
Proces výběru se řídí sedmi principy: 1. Včasnost a časová neomezenost – požádat o financování je
možné kdykoliv, projekty jsou hodnocené bez prodlevy a výsledky výběru jsou známy rychle
2. Poskytnutí podpůrných služeb: spuštění online platformy založené na tzv. principu umělé inteligence
(dále AI-platforma), poskytnutí služby bussiness coaching těm, kteří uspějí v prvním kole.
3. Zkvalitnění hodnocení projektů: Snížení počtu opětovně předkládaných žádostí umožní zaměřit se na
detailní hodnocení každého projektu. 4. Druhá šance pro velice kvalitní projekty zúčastnit se pohovoru
znovu. 5. GO/No-GO princip: smyslem tohoto principu odstranit z hodnocení bodovou stupnici
a desetinné čárky v bodování, která často odráží subjektivitu. Toto bude nahrazeno kladným
hodnocením „GO“, nebo záporným „No-GO“. 6. Větší transparentnost: žadatelé budou dostávat detailní
zpětnou vazbu z každého stupně hodnotícího procesu 7. Podpora a propagace inovací a „ničivých
trendů“ a zaměření se na projekt samotný: zjednodušení procesu podávání žádostí a jejich hodnocení
díky online AI-platformě.
Žádosti ve zkrácené podobě je možné podávat k nepřetržitě otevřené výzvě (od 8.4. 2021), výsledky
budou známé do 2−4 týdnů. Pokud je žádost úspěšná, následuje fáze podání plné verze projektu, kdy se
uchazeč rozhodne, jestli ho podá do části otevřené výzvy (tzv. Accelerator Open) nebo do tzv. Výzev
(Challenges). Do otevřené výzvy Accelerator Open a do Challenges je možné podávat žádosti k 9.6.
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a 6.10. 2021, výsledky budou známy do 5 týdnů, po 9 týdnech od termínu uzávěrky výzev bude
následovat případné interview.

Podrobně o jednotlivých krocích hodnocení podaných projektů:
- Krok 1: Krátké představení nápadu na AI-platformě, zodpovězení otázek, vložení prezentace s 10 slidy
a tříminutového pitch-videa (představení nápadu, týmu, motivace), toto je následně hodnoceno
čtyřčlennou komisí na dálku, pokud alespoň dva členové návrh hodnotí úspěšně („GO“), následuje
krok 2. Pokud tři nebo čtyři členové hodnotí negativně, je to„No GO“, ale je možné podat návrh ještě
jednou do nepřetržitě otevřené výzvy v kroku 1.
- Krok 2: Pokud žadatel postoupí do 2. kola, je nutné si vybrat z otevřené výzvy (Open call) nebo z výzvy
(Challenges) a za použítí AI-platformy podat plnou verzi návrhu projektu a připravit business plán.
Pro sestavení business plánu je možné využít služby business koučinku.
- Krok 3: Dálkové hodnocení plného návrhu projektu porotou složenou ze tří odborníků. Pokud všichni
tři dají kladné hodnocení „GO“, následuje krok 4. Pokud se jeden z nich vysloví pro „No GO“, je možné
žádost podat ještě jednou v kroku 2 (termíny 9.6. a 6.10.).
- Krok 4: Pozvání na pohovor před maximálně šestičlennou porotu EIC členů (podnikatelé, odborníci
na inovace, zkušení investoři), otázky může klást i projektový manažer z Fondu EIC, který ale
rozhodovací právo nemá. Krok 4 může mít 4 různé výstupy: a) V případě úspěchu (GO), následuje
podpis smlouvy (Grant component) nebo vyjednávání ohledně investiční složky financování
(Investment component) a podpis investiční smlouvy s EIC. b) Projekt je velice dobrý, ale má malé
nedostatky neumožňující podpis smlouvy – v tom případě je možné projekt podat znovu do kroku 4.
c) No GO, ale za splnění kritéria na Pečeť excelence, ale nesplnění kritéria rizikovosti – možnost
znovupodání do kroku 2. d) No GO a odmítnutí projektu – možnost znovupodání do kroku 2.
Pravidla pro opětovné podání žádostí:
Krok 1:
a) Pokud je projekt v kroku 1 odmítnut jednou, může poté být do kroku 1 podán kdykoliv znovu.
b) Pokud je odmítnut i podruhé, pro opětovné podání žádosti je třeba počkat 12 měsíců a předložit nový
anebo značně vylepšený projekt do kroku 1.
Krok 3:
a) Pokud je ve fázi 3 projekt odmítnut jednou, možnost podat ho znovu v kroku 2 k červnovému nebo
říjnovému termínu.
b) Pokud je projekt znovu odmítnut, 12 měsíců není možné podat žádný projekt, ale poté je možné
podat nový nebo značně vylepšený projekt do kroku 1.
Krok 4, pohovor:
a) Jednou odmítnutý projekt má nárok na druhou šanci na pohovor, přímo v kroku 4, pokud se zaměří
a zdokonalí nedostatky vytknuté porotou. Této možnosti je možné využít pouze jednou, a to v termínu
dvou následně vypsaných dat pohovorů.
b) Projekty odmítnuté jednou (za splnění/nesplnění Pečete excelence) − znovu podání do kroku 2.
c) Pokud je projekt odmítnut znovu, 12 měsíců není možné podat žádný projekt, je třeba počkat 12
měsíců a předložit nový anebo značně vylepšený projekt do kroku 1.
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Kritéria pro výběr odborných hodnotitelů:
Odborníci mající zájem vykonávat tuto roli se registrují do databáze Evropské komise. Při výběru
hodnotitelů je bráno v potaz několik kritérií: hodnocené projekty jsou odborníkům přiřazovány podle
jejich odbornosti a na základě klíčových slov; je kladen důraz na rovnost pohlaví a na geografickou
rozmanitost; zamezení středu zájmu a nestrannost ve všech směrech, což je zaručeno dodatkem ve
smlouvě, tzv. Kodex chování.
a) tzv. distanční experti (remote evaluators), kteří hodnotí projekty v jejich zkrácené a plné verzi v kroku
1 a 3. Jedná se o projektové manažery, odborníky z oblasti inovací a technologií, podnikání.
b) Členové poroty pro pohovory v kroku 4: velmi zkušení podnikatelé, investoři a odborníci na inovační
ekosystém.

Q&A
Q: V jaké podobě a nakolik podrobné budou zpětné vazby od hodnotitelů, tak aby se o ně bylo možné
opřít při případném znovu podáním návrhu?
Catherine Eginard: Žadatel po každém kroku hodnocení obdrží podrobnou zpětnou vazbu od každého
z hodnotících expertů, což je velká změna oproti dřívějšímu způsobu hodnocení. To by mělo pomoci při
opětovném podání projektu, nicméně např. vylepšení jedné složky projektu negarantuje schválení
projektu při opětovném podání projektu.
Q: Co všechno by mělo pitch video pokrývat a jaké body by měla desetistránková prezentace v kroku 1
obsahovat?
Susana Getman: V pitch videu by měl být představen tým a nápad samotný, ukázat motivaci, jakým
způsobem bude tým na projektu pracovat.
CE: Co nás zajímá nejvíce, je dozvědět se, kdo za projektem stojí a proč o financování žádá. Při tvorbě
videa a prezentace je plná volnost, nemusí se jednat o nic profesionálního, se skvělou grafikou, efekty
atp. Hlavním smyslem skutečně je poznat tým předkladatelů projektu.
Q: Existuje nějaký příklad úspěšného projektu?
SG: Určitě je možné zmínit CorWave, který již dospěl do fáze samofinancování. Na webových stránkách
Evropské rady pro inovace je interaktivní mapa všech projektů v Evropě, kde jsou uvedena data, je
možné ji použít k hledání partnerů, národních kontaktních bodů atp.
Q: Mohou MSP a start-upy ze třetích zemí podat žádost do EIC Akcelerátoru?
SG: MSP mimo EU podat žádost nemohou. Mohou tak učinit pouze, pokud jsou partnerská nebo
přidružená země. Pokud se ale MSP chce přesunout do EU a pokračovat ve své činnosti tam, možné to
je, případně může ještě před zahájením procesu přesunu do EU podat žádost jako fyzická osoba.
Nicméně při podpisu smlouvy už musí být MSP plně přesunut do EU.
Q: Jakým způsobem budou AI-platformu využívat hodnotitelé?
CE: Smyslem AI-platformy je podpořit jak žadatele, tak odborné hodnotitele. Ale v žádném případě toto
nenahradí lidský mozek při rozhodování a hodnocení, pouze to umožňuje zlepšit kvalitu hodnocení
a poskytnutí detailnější zpětné vazby.
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Q: Jakým způsobem budou organizovány pohovory během pandemie?
SG: Podle pandemické situace, jsme otevřeni obou možnostem, online přes Webex nebo osobně. Záleží
na aktuální situaci.
Q: Jakým způsobem se zamezí tomu, aby některé mimoevropské podniky nevyužívaly tohoto programu
k jejich prosazení na evropském trhu, získání financí a poté z Evropy odejdou zpět?
CE: Hodnotitelé budou důkladně vyškoleni, aby dokázaly takové projekty podchytit. Pokud to nebude
jasné ze sepsaného návrhu, budou jim na toto téma kladeny podrobné otázky během pohovoru. Pokud
nebude zcela zřejmé, že projekt bude pro EU přínosný, pak nebude mít šanci uspět a financování získat.
Smyslem EIC Akcelerátoru není podporovat projekty ze třetích zemí, které chtějí pouze využít
financování, ale pak se vrátit zpět do třetích zemí a prosperovat díky podpoře z EIC Akcelerátoru tam.
Q: Jaká bude role projektových manažerů z EIC?
SG: Budou se účastnit pohovorů a zapojovat se do diskuze, ale na rozhodování mít vliv nebudou.
V pozdější fázi budou zapojeni do vytváření portfolií, sledování, jestli financované projekty naplňují své
cíle atp.
Q: Jakou váhu bude mít tříminutové pitch-video?
SG: Všechny součásti fungují jako jeden „balíček“, na který bude pohlíženo z globální perspektivy.
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