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ZÁPIS: MSCA IGLO Working Group - update on the MSCA Model Grant 

Agreement 
 

Datum: 31.3. 2021 

Místo konání: online 

Zapsal/a: Lenka Pavličová, junior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 31. března 2021 proběhlo online setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast Akcí 
Marie Skłodowska Curie se zaměřením na novinky a změny v modelové grantové dohodě programu 
MSCA, přesněji změny v části týkající se příspěvků (allowances) a kritérií pro jejich přiznání. Tyto změny 
a novinky představila Boryana Yotova (GŘ EAC) s upozorněním, že uváděné informace jsou stále 
předběžné a v procesu schvalování, a před finálním schválením může tudíž ještě dojít k drobným 
změnám. Yotova připomněla, že program MSCA je legálně ukotven v článku 36, odstavci 6 Nařízení 
Horizontu Evropa (Horizon Europe Regulation). 

 
Yotova se nejdříve věnovala změnám v příspěvku na rodinu. Koncept rodiny nebo rodinných závazků 
zůstává v HEU i nadále inkluzivní: rodinou je myšlen vztah: a) manželský sňatek b) vztah ekvivalentní 
k manželskému sňatku, dle právních předpisů dané země (tzn. umožňující inkluzivitu ohledně LGBTQI+ 
vztahů) c) péče o nezletilé dítě.  
Jednou z novinek je navýšení příspěvku z 500 eur v H2020 na 660 eur v HEU za měsíc, dle počtu měsíců 
strávených na výzkumné mobilitě. Další novinkou je možnost případně požádat o navýšení celkové 
částky příspěvku, což ale není možné pro mobilitu doktorandů, kde je stanovena hranice 36 měsíců. 
Každá žádost o navýšení/prodloužení příspěvku bude posuzována individuálně.  
Během následujících měsíců bude vydána okomentována verze modelové grantové dohody (MGA) 
žádosti sloužící jako návod pro žadatele o financování.  
 
Dále Yotova představila novinku RP Horizont Evropa − příspěvek na dlouhodobé volno (tzv. long-term 
leave allowance), který by měl nahradit osobní náklady vyplývající z volna delšího než 30 po sobě 
jdoucích dní. Může se tak jednat například o rodičovskou dovolenou, volno z důvodu nemoci nebo ze 
specifických důvodů (např. povinná vojenská nebo civilní služba). Pro výpočet konkrétní výše příspěvku 
je stanoven výpočetní vzorec. V případě období nenaplňující celou délku měsíců bude výše příspěvku 
určena proporčně. I zde bude možné požádat o jeho navýšení nebo prodloužení, žádosti budou 
posuzovány individuálně. 
 
V případě obou výše zmíněných příspěvků bude zavedena větší flexibilita. O příspěvky bude tudíž možné 
žádat kdykoliv, kdy dojde ke změně rodinného statutu výzkumníka nebo se vyskytne potřeba 
dlouhodobého volna. Nicméně jedním z kritérií pro získání těchto příspěvků bude při každé relevantní 
změně statutu/situace vyplnění Prohlášení o mobilitě (Mobility declaration), kam bude potřeba tyto 
změny zanést. V případě příspěvku na pokrytí nákladů vzniklých při dlouhodobém volnu bude navíc 
potřeba vyplnit toto prohlášení i po ukončení této doby. Po dobu čerpání tohoto příspěvku nebude mít 
výzkumník právo čerpat další příspěvky, i proto je nutné nahlásit konec tohoto období prostřednictvím 
formuláře prohlášení o mobilitě, aby se právo na ostatní příspěvky obnovilo.  
 
Yotova uvedla, že se uvažuje o zavedení tzv. automatických pop-up upozornění v elektronickém 
systému, která by upozorňovala na blížící se konec čerpání příspěvku a na možné žádání o jeho 
prodloužení.  
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Co se týče finanční podpory pro pracovníky se speciálními potřebami, Yotova vysvětlila, že tento 
příspěvek byl zaveden v roce 2019, aby umožnil rovný přístup a rovné příležitosti pro všechny ve všech 
projektech programu MSCA. V H2020 byl tento příspěvek součástí samotného grantu. V současné době 
by mělo dojít k zjednodušení a k integraci tohoto příspěvku do hlavního grantu programu MSCA. Je 
možné ho čerpat na pokrytí nákladů např. na asistenci další osoby, za uzpůsobení pracovního prostředí 
(např. speciálně uzpůsobené monitory), za extra cestovní náklady atp., dle individuálních potřeb 
žadatele tak, aby mu byla umožněna plnohodnotná práce.  
Podmínkou však je, že tyto náklady nesmí být současně pokryty z jiných zdrojů, např. z veřejného 
zdravotního nebo sociálního pojištění. MSCA pracuje s velice širokou definicí specifických 
potřeb/znevýhodnění: dlouhodobý fyzický, mentální, intelektuální nebo senzorický handicap potvrzený 
kompetentní autoritou, který umožňuje účast na MSCA programu pouze za využití specifických nástrojů 
a služeb, bez nich by to jinak možné nebylo. Byly stanoveny stupně příspěvků od 3 tisíc eur až do 60 tisíc 
eur, s tím, že je vždy nutné využít nižšího stupně podle výpočtu odhadovaných nákladů. Předmětem 
diskuzí zároveň je, kam informace o specifických potřebách uvést, zdali už do grantové žádosti či nikoliv, 
přeci jen se jedná o velice citlivé údaje.  
 

Partneři zahrnutí do projektu 

Yotova se dále věnovala tématu dalších partnerů zahrnutých do projektu, kteří příjemci grantu nejsou 
a ani nepodepisují smlouvu. V této oblasti došlo pouze ke změnám v terminologii, oproti H2020 zůstává 
jinak vše nezměněno. 

1) Přidružení partneři – v H2020 označováni jako „partnerská organizace“  
2) Přidružení partneři svázaní s příjemcem: v H2020 označováni jako „subjekty mající právní 

a investiční vazbu“ („entities with the legal and the capital link“) 
3) Implementující partneři: jedná se o třetí stranu čerpající finanční podporu od příjemců a zároveň 

implementující MSCA COFUND doktorské nebo postdoktorské programy. Kaskádové 
financování. Mohou vědcům nabídnout zaměstnanecký poměr.  

 

Akademický a neakademický sektor  

V této oblasti došlo ke zjednodušení a byla vytvořena jasná kategorizace. Jednotlivé subjekty se budou 
do těchto kategorií řadit samy, na základě vlastního prohlášení. Příslušnost do dané kategorie bude 
nutno případně na požádání potvrdit doložením některých dokumentů. Toto by mělo zamezit situacím 
známým z H2020, kdy se některé subjekty účastnící se MSCA programu samy klasifikovaly do toho nebo 
toho sektoru, dle typu čerpaného financování – jednou se prohlásily jako spadající do akademického 
sektoru, jindy do neakademického sektoru. Tato nová opatření by tomuto v HEU měla zamezit. 

Nyní budou kategorie zcela jasné: akademický sektor: 1. veřejné a soukromé instituce vysokého školství 
2. veřejné nebo soukromé neziskové organizace 3. mezinárodní evropské výzkumné organizace. Do 
neakademického sektoru bude patřit jakýkoliv socioekonomický subjekt neřadící se do akademického 
sektoru.  

 

Změny v supervizích a mentoringu 

Pro MSCA sítě pro doktorandy, MSCA individuální granty pro postdoktorandy a MSCA COFUND bude 
jméno supervizora/supervizorů uvedeno v pracovní smlouvě, navíc bude nutno poskytnout 
výzkumníkům vhodnou asistenci v jejich kariéře (appropriate career guidance), plán kariérního rozvoje 
musí být sestaven dle individuálních potřeb výzkumníka a pravidelně aktualizován dle potřeb. 
Mentorování bude nově povinno i pro MSCA výměnné pobyty. Všechna doporučení a změny budou 
uvedeny v příručce Guidelines for MSCA supervision.  
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Zelená charta MSCA 

Jedná se o novinku v doporučeních MSCA, které se zaměřuje na snížení uhlíkové stopy během mobilit 
MSCA. Cílem je zvýšit povědomí o enviromentální problematice a udržitelnosti a implikovat to jak na 
institucionální úroveň, tak na individuální úroveň jednotlivých účastníků MSCA. Dokument Zelená charta 
MSCA je třístránkový, rozdělen do sekcí podle akcí, které mohou být provedeny na institucionální, 
individuální úrovni nebo na úrovni konsorcia. Příjemci financování z MSCA budou povinni podat report 
o tom, jak tyto cíle naplnili nebo naopak ne. Jedná se o pilotní projekt a report má za úkol spíše zmapovat 
situaci, proto z případného nenaplnění doporučení Zelené charty nebudou vyplývat žádná penále ani nic 
podobného.  

Evropská noc vědců 

Evropská noc vědců přejde plně na financování paušální částkou (lump sum), stanovené podle 
odhadovaného rozpočtu – bude nutno dodat rozpis všech nákladů dle jednotlivých kategorií (náklady 
na personál, nepřímé náklady, atp.) a prohlášení, že odhadovaný rozpočet vychází z vlastních účetních 
záznamů. Rozpočet bude následně prověřen nezávislou komisí hodnotitelů. 

 

Q & A  

Q: Jaká je pozice EK k nákladům vyplývajícím z plnění cílů Zelené charty? Jsou tyto náklady považovány 
za způsobilé?   
Boryana Yotova: Zelená charta představuje pouze doporučení, náklady by mohly být hrazeny např. 
z rozpočtu na management nebo nepřímé náklady nebo z přebytku z financování. Cíle Zelené charty by 
měla být naplňovány pouze tehdy, pokud na to z rozpočtu zbývají finance, rozhodně by to nemělo být 
hrazeno z institucionálních nákladů). 
 
Q: Co se týče inkluzivního pojetí „rodiny“, jak je to např. s LGBTQI+ vztahy, které nejsou např. v zemi 
trvalého pobytu uznány, ale v jiném státu ano? A výzkumník bude provádět výzkum tam?  
BY: Jsme si vědomi, že mezi státy EU existují v této rovině rozdíly, pokud je takový vztah právně uznán 
alespoň v jedné ze zemí, kde výzkumník působí, poté je možné provést aktualizaci jeho statutu a umožnit 
mu získání příspěvku na rodinu. 
 
Q: Jak je to s výpočtem 8 let od získání doktorátu pro MSCA individuální granty pro postdoktorandy 
v případě, že se jedná o dva doktoráty? 
BY: Bude to vypočteno od data získání prvního doktorátu, od toho se bude odvíjet lhůta 8 let.  

 


