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ZÁPIS: IGLO Open na téma novinek v hodnotícím procesu HEU 
 

Datum: 07.09.2021 
Místo konání: Online, https://video.nti.sk/rec/?784860V6393YES66  
Zapsal/a: Denisa Fančová, senior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 7. září 2021 se uskutečnilo setkání IGLO Open věnované novinkám v podávaní návrhů a hodnotícím 
procesu v rámci programu Horizont Evropa. Isabel Vergara-Ogando (GŘ RTD) v úvodu zmínila, že 
prezentované novinky jsou relevantní především pro oblast druhého pilíře. Celá prezentace je k dispozici 
zde. 

Novinky v oblasti kritérií způsobilosti  

- Zkrácení délky projektových návrhů – projekty RIA a IA max. 45 stran; COFUND max. 70 stran, 
EIC Pathfinder max. 17 stran a první návrh v rámci dvoukolových výzev je omezen na max. 10 
stran. Existují však i určité výjimky, které jsou definované přímo v pracovním programu. 

- Složení konsorcia – na rozdíl od programu H2020 musí být konsorcium v případě konsorciálních 
projektů složené z alespoň 3 nezávislých institucí ze tří různých členských nebo asociovaných 
zemí, s tím, že alespoň jeden partner musí pocházet z členské země EU. V případě projektů CSA, 
pokud není uvedeno jinak, se mohou účastnit jenom instituce z členských (ČS) nebo 
asociovaných zemí (AS).  

- Plán genderové rovnosti jako nové kritérium způsobilosti – při výzvách s termínem otevření 
od roku 2022 bude od všech veřejných subjektů, výzkumných institucí a vysokoškolských 
institucí (soukromého i veřejného charakteru) sídlících v ČS nebo AS vyžadován plán genderové 
rovnosti (GEP). Do budoucna se uvažuje, že deklarace o GEP bude vyžadována už při registraci 
instituce a nebude tak muset být řešen na úrovni jednotlivých projektů.  

Novinky v oblasti předkládaní projektových návrhů  

Nové prvky v části A projektové žádosti: 

- Identifikace výzkumníků pracujících na projektech. Týká se jenom výzkumníků, ne jiného 
personálu. Snahou této novinky je napomoct monitorovat vliv programu na výzkumné kariéry. 

- Role participující instituce – na výběr z pevně stanoveného seznamu. 
- Vlastní deklarace o GEP. 
- Přesunutí určitých prvků z části B: etické sebehodnocení, bezpečnostní sebehodnocení, 

informace o předešlých aktivitách souvisejících s výzvou. 

Část B projektové žádosti: 

- Snaha EK o vyjasnění terminologie a detailní vysvětlení toho, co má být součástí každé části 
návrhu. 

Novinky v oblasti hodnocení projektových návrhů  

Hodnotící kritéria zůstávají stejné jako v programu H2020, a to konkrétně: 1. Excelence, 2. dopad a 3. 
kvalita a efektivita implementace. Pro projekty Evropské rady pro výzkum (ERC) je jediným kritériem 
excelence. Na rozdíl od programu H2020 bude mnohem vetší důraz kladen na praktiky otevřené vědy, 
které budou nyní posuzované v rámci kritéria excelence a ne dopadu, jak tomu bylo dříve. V rámci 
kritéria dopadu dojde kromě posuzování kvality konsorcia, jak tomu bylo i v H2020, také k posuzování 
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kvality žadatelů. Z hodnotících kritérií vypadlo posuzovaní struktury řízení, které bude nyní nutno popsat 
přímo v pracovním balíčku věnujícímu se řízení. 

V procesu hodnocení je novinkou pilotní verze práva na reakci (rebuttal pilot), které umožní konsorciím 
během pevně stanovené lhůty (5-9 dnů) zodpovědět na dotazy hodnotitelů po prvním kole hodnotícího 
procesu, tj. ještě před tím, než zasednou všichni hodnotitelé v plénu a jak dojde k bodovému hodnocení 
projektu. Cílem je zvýšit transparentnost hodnotícího procesu a poskytnout žadatelům detailnější 
zpětnou vazbu. Právo na reakci je nyní testováno v rámci výzvy EIC Pathfinder.  

Novinkou je rovněž nový přístup k hodnocení dopadu, prostřednictvím tzv. Key impact pathways (KIP). 
Právě opis a hodnocení dopadu se ukázalo být v programu H2020 jako jedno z nejtěžších. Z toho důvodu 
EK začlenila do šablony projektového návrhu jasné instrukce, jak při popisu dopadu postupovat.  

 

 

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). DNHS v žádném případě není kritériem způsobilosti a nebude 
mít žádný dopad na hodnocení projektů. Cílem je spíše zvyšovaní povědomí. 

Q&A: 

Q: Musí mít konsorcium v návrhu alespoň jednoho výzkumného pracovníka? V případě CSA si IT systém 
vyžadoval pro validaci aplikace alespoň jeden e-mail výzkumného pracovníka. 
A: Ne, jednalo se o chybu v IT systému, která by již měla být opravená.  

Q: Kdy se stanou GEPs součástí kritérií způsobilosti? Jedná se o výzvy s termínem otevření nebo uzavření 
v roce 2022?  
A: Výzvy s termínem otevření v roce 2022. 
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Q: Je možné že dojde k prodloužení lhůty práva na reakci? Od čeho se odvíjí stanovená lhůta? 
A: Ne, k prodloužení určitě nedojde, protože by to prodloužilo celý hodnotící proces. Lhůta na reakci 
závisí na velikosti konsorcia. 

Q: Co je myšleno pod pojmem bezpečnostní sebehodnocení?  
A: Všechny informace jsou k dispozici v šabloně projektového návrhu na F&T Portálu. Cílem 
sebehodnocení je zjistit: 1) potenciál zneužití výsledků (které by mohly vést k trestné činnosti nebo 
terorismu); 2) zda návrh využívá nebo generuje utajované informace EU a 3) zda činnosti zahrnují 
informace nebo materiály podléhající omezením národní bezpečnosti. Dotazník není tak detailní jako 
v případě etického sebehodnocení. 

Q: Vztahuje se povinnost otevřené vědy (příprava DMP atd.) také na projekty CSA nebo pouze na RIA a 
IA? 
A: Povinnost se vztahuje na všechny typy projektů. 
 
Q: Kdy budou zveřejněné instrukce pro hodnotitele, jak tomu bylo v H2020 a FP7? 
A: Instrukce jsou už k dispozici na F&T Portálu v sekci pro experty.  
 
Q: Kdy budou zveřejněné pracovní programy na období 2023-2024? 
A: V prosinci 2022. 
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