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ZÁPIS: IGLO na téma principu Do not signifiant harm (DNSH) 
 

Datum: 11.5.2021 

Místo konání: online 

Zapsal/a: Denisa Fančová, Senior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 11. května 2021 se uskutečnilo pracovní setkání pracovní skupiny IGLO pro implementaci, v rámci, 
kterého Angelica Marino (GŘ RTD) představila princip Do no significant harm (DNSH). Princip vychází z 
nařízení o taxonomii, které vstoupilo v platnost dne 12. července 2020. Taxonomie EU je klasifikační 
systém, který stanovuje seznam ekologicky udržitelných ekonomických činností a je tak důležitým 
prvkem implementace Zelené dohody pro Evropu.  

Hlavními cíli taxonomie je:  

• Mitigace změny klimatu 

• Adaptace na změnu klimatu 

• Přechod na oběhové hospodářství 

• Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

• Prevence a omezování znečistění 

• Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

V souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu by výzkumné a inovační činnosti měly být v souladu s 
principem DNSH, podle níž by výzkumné a inovační činnosti neměly podporovat ani provádět činnosti, 
které významně poškozují jakýkoliv z výše zmíněných šesti environmentálních cílů. Dodržování principu 
je třeba posuzovat jak u činností prováděných v průběhu projektu, tak u očekávaného dopadu inovace 
na životní cyklus ve fázi komercializace (pokud je to relevantní). 

souladu činností s principem DNHS se očekává v rámci všech částí Horizontu Evropa, přičemž speciální 
důraz bude z důvodu rostoucího potenciálu negativních environmentálních výsledků a dopadů projektů 
kladen na klastre 4, 5 a 6.  V rámci pracovních programů těchto klastů budu uvedeny dodatečné 
informace, co všechno by mělo být součástí částí „dopadu“. V rámci této části by měl být kromě 
pozitivního dopadu na životní prostředí uveden i potenciální negativní dopad a jeho řešení. 

Princip DNHS nepředstavuje kritérium splnění požadavků, jedná se spíše o posouzení potenciálních 
negativních environmentálních dopadů v rámci metodologie projektů. Může se teda stát, že projekt 
bude financován i když bude mít částečné negativní dopad na životní prostředí, důležité je ale jejích 
pečlivé zvážení. V rámci projektového návrhu se principu DNSH se věnuje část B: sekce 1 - Excelence 
(metodologie) a část B: sekce 2 - Dopad (výsledky a dopady projektu). V rámci hodnocení bude 
dodržování principu posuzované v částech „excelence“, „výstupy“ a „dopad“.  

Q&A: 

Q: Jakým způsobem bude princip DNSH řešen napříč ostatními klastry a pilíři Horizontu Evropa? 

Angelica Marino: Jak již bylo zmíněno, princip DNSH se uplatňuje na celý program. Výjimku tvoří první 
pilíř a některé části třetího pilíře. 

 

Q: Jakým způsobem bude sledováno naplnění snah o snížení negativního dopadu v rámci reportovacího 
proces? Bude zde nějaká kolonka na zaškrtávání? 

Angelica Marino: Ne, ve struktuře reportovacího formuláře nedojde k žádným změnám, budou zde ale 
určité změny související s SDGs a opisem dopadu. 
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Q: Jaký je právní základ uplatňovaní tomto principu v rámci HEU? 

Angelica Marino: Princip DNSH je ukotven v jednotlivých plánech obnovy, Next Generation EU a v 
strategickém plánu HEU.  

 

Q: Jaký je rozdíl mezi souladem (compliance) a vzetím v potaz (taking into consideration)? 

Angelica Marino: Druhé zmíněné není právně závazné. 

 

 

   

 


