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Dne 9. července 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast implementace, v rámci
kterého Peter Härtwich (GŘ RTD) informoval o připravovaných novinkách v rámci programu Horizont
Evropa a nové funkcionalitě Funding & Tenders portálu.
V úvodu P. Härtwich upozornil na již proběhlé webináře Evropské komise (EK) týkající se
implementačních aspektů, jako diseminace a využití výsledků a veřejné zakázky na inovativní řešení,
jejichž záznamy jsou veřejně dostupné na YouTube kanálu EK. Na podzim se EK v rámci své komunikační
kampaně plánuje zaměřit především na oblast otevřené vědy, genderu a rovněž plánuje workshop pro
národní kontaktní body na téma paušálních částek (lump sums). Evropské komisi se osvědčila organizace
workshopů a informačních dnů v online prostoru, a pravděpodobně se tak neuskuteční žádná informační
kampaň v jednotlivých členských státech a asociovaných zemích, jak tomu bylo v minulosti.
Další část setkání byla věnována nově zavedenému hop- on mechanizmu, který si klade za cíl posílení
účastí partnerů z widening zemí v specifických tematických doménách. Nástroj umožní dodatečné
zapojení partnerů z widening zemí, do již běžících projektů podpořených v rámci 2. pilíře Horizontu
Evropa. Projektový návrh musí podat koordinátor běžícího projektu, s tím, že musí být řádně
odůvodněna přidaná hodnota přistupujícího partnera. S rozšířením konsorcia musí souhlasit všichni
partneři. Výzva bude otevřená do 4. ledna 2022 s termíny uzávěrky 20. dubna a 10. listopadu 2022.
Celkový rozpočet pro výzvu je 40 milionů eur a očekává se financování 80 projektů (0,2−0,5 milionu eur
na projekt). Financování z výzvy je určeno pro přistupujícího partnera z widening země. Z alokované
částky však může být až 10 % rozpočtu přiděleno koordinátorovi projektu. Přidání dodatečného
partnera bude řešeno přes dodatek ke grantové smlouvě.
Q&A:
Q: Do jakého časového rámce od podepsání grantové smlouvy bude možné přičlenit partnera z widening
země?
A: Vše je specifikováno v pracovním programu.
Q: Vzhledem k tomu, že podpisy prvních grantových výzev HEU se očekává začátkem 2022, není první
uzávěrka příliš brzo?
A: Právě z toho důvodu jsou na rok 2022 uzávěrky dvě. Rozpočet, který nebude využit v rámci dubnové
uzávěrky, bude automaticky přesunut do listopadové uzávěrky.
Q: Jakým způsobem plánuje EK propojovat úspěšná konsorcia s partnery z widening zemí?
A: Žádný specifický nástroj se neplánuje. V rámci F&T portálu bude u výzvy klasický partner search, kde
mohou úspěšná konsorcia inzerovat možnosti připojení se do projektu.
Q: Je možné připojení více než jednoho partnera?
A: Peter Härtwich nedokázal na otázku odpovědět, potřeba konzultace s kolegy.
Dalším diskutovaným tématem byl princip Do no significant harm (DNSH). Princip vychází z nařízení o
taxonomii (EU Taxonomy Regulation), které vstoupilo v platnost dne 12. července 2020. V souladu s cíli
Zelené dohody pro Evropu by výzkumné a inovační činnosti měly být v souladu s principem DNSH, podle
něhož by neměly být podporovány ani prováděny 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). EK neustále pracuje na tom, aby co nejlépe žadatelům vysvětlila
implementaci tohoto principu, a za tímto účelem byla rovněž aktualizována prezentace EK, která byla
prezentována během webinářů 21. dubna 2021. Některé IGLO kanceláře vyjádřily obavy v souvislosti s
principem, od kterého výzkumnicí pořád moc nevědí, co očekávat, nicméně je potřeba se k němu
vyjádřit už během přípravy projektu. Rovněž není jasné, proč by měl být DNHS posuzován v rámci části
excelence. Peter Härtwich připomněl, že DNHS v žádném případě není kritériem způsobilosti a nebude
mít žádný dopad na hodnocení projektů. Cílem je spíše zvyšovaní povědomí.
Diskuse se dále zaměřila na paušální částky (lump sums), které jsou pilotně uplatňovány od roku 2018.
Cílem lump sums je snížení administrativní zátěže a vyvarování se chyb v reportování. Při paušálních
platbách budou uplatňovány stejná 1) hodnotící kritéria; 2) pre-finanční a platební režim a 3) reportovací
období a technický reporting, ale důraz zde bude kladen na plnění pracovních balíčků. Paušální částka
pro každý pracovní balíček (WP) bude stanovena v grantové smlouvě a částka bude vyplacena po
úspěšném naplnění všech plánovaných aktivit. Projekty musí samozřejmě rovněž naplňovat všechny
ostatní závazky vyplývající z grantu, jako jsou IPR, závazky vůči třetím stranám, etika atd. Výhodou pro
řešitele projektů je, že zde nebudou prováděny žádné finanční audity EK, a není zde tak povinnost
uchovávat účetní doklady, výplatní pásky a smlouvy, výkazy pracovní doby či vyúčtování pracovních cest.

Q&A:
Q: Jak postupovat v případě, že je nutné znovu alokovat rozpočet mezi jednotlivé pracovní balíčky?
A: Pokud jsou naplněny všechny plánované aktivity WP, není zde potřeba informovat EK. V případě, že
ale dojde ke změně aktivit WP, je potřeba to řešit prostřednictvím dodatku ke grantové smlouvě, stejně
jako je tomu teď.
Q: V jakých výzvách můžeme paušální financování očekávat?
A: Zatím ještě není pevně stanoveno, může to být aplikováno napříč celým klastrem 2. Je zde ale
preference vyvarovat se velkým konsorciím a zaměřit se spíše na menší výzvy.
Q: Kolik procent výzev bude založeno na paušálních platbách?
A: Toto zatím není známo. Na to, aby byly naplněny doporučení vyplývající ze správy Evropského
účetního dvoru, je potřebné zavést takový počet paušálních plateb, aby byl viditelný rozdíl oproti
současnému stavu.
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Poslední část setkání se věnovala nové funkcionalitě Funding a Tenders Portálu – osobnímu profilu.
Cílem nové funkcionality je rozšíření možností partner search i na úroveň jednotlivých výzkumníků,
nejen na úroveň organizací, jak je tomu v současné době. Vytvoření profilu je dobrovolné a uživatel si
může manuálně zvolit, které části profilu budou viditelné pro veřejnost. Osobní profil je propojený s
databází expertů a jakmile výzkumník vykoná změnu v jednom, změna se automaticky propíše i do
druhého profilu. Při zakládání profilu je automaticky vygenerován seznam organizací, s kterými je jméno
výzkumníka v rámci F&T portálu propojeno, stejně jako všechny úspěšné projekty financované z EU. Pro
výzkumníky zde existuje možnost zviditelnit buď vše, nebo jenom určité projekty. Do budoucna se
plánuje také propojení profilu s daty z databáze ORCHID.
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