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ZÁPIS: IGLO MSCA na téma zapojení neakademického sektoru 
 

Datum: 08.09.2021 
Místo konání: Online 
Zapsal/a: Denisa Fančová, senior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 8. září 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na MSCA, v rámci kterého 
Marlene Bartes (GŘ EAC) představila příležitosti pro zapojení neakademického sektoru do akcí MSCA a 
programu Erasmus+.  

Neakademický sektor zahrnuje jakékoliv socio-ekonomické aktéry mimo akademický sektor včetně 
podnikatelského sektoru, průmyslu a MSP. Snaha o zvýšení počtu intersektoriálních mobilit vychází 
z Evropského výzkumného prostoru a ze Strategického plánu Horizontu Evropa na období 2014-2020. 

Nový program Erasmus+ klade čím dál tím vetší důraz na inovace včetně výzkumu, příkladem je např. 
výzva Aliance pro vzdělávání a podniky v rámci Partnerství pro inovace, která měla termín uzávěrky 7. 
září 2021.  Cílem výzvy je posílení inovační kapacity EU prostřednictvím spolupráce mezi vysokoškolským 
sektorem, odbornou přípravou a vzděláváním a podnikatelským sektorem, včetně výzkumu. V rámci 
programu Erasmus+ je zapojení neakademického sektoru dále podporováno především 
prostřednictvím: 1) mobilit studentů a personálu; 2) partnerství pro inovace a 3) budování kapacit ve 
vysokoškolském sektoru. 

Cílem MSCA v rámci programu Horizont Evropa je i nadále posilovat zapojení neakademického sektoru 
za účelem zvyšování konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků. V rámci H2020 se prostřednictvím 
MSCA podařilo podpořit více než 150 průmyslových doktorátů, bylo podpořeno přes 4 700 soukromých 
organizací a do neakademického sektoru putoval z MSCA rozpočet ve výši 850 milionů eur. Na základě 
dotazníku Evropské komise se ukazuje, že největším přínosem mobility v neakademickém sektoru je pro 
výzkumníky 1) rozvoj přenositelných znalostí; 2) zlepšení zaměstnatelnosti; 3) otevření pracovního trhu 
mimo akademický sektor; 4) zvýšení dopadu prováděného výzkumu a 5) posílení podnikatelského ducha.  

Kromě finanční odměny je propojování akademického a neakademického sektoru v programu MSCA 
pobízeno dodatečnými místy pro postdoktorandy a specifikacemi v pracovním programu, jako např. 
očekávaný dopad či upřednostnění projektu s neakademickým partnerem v případě stejného bodového 
hodnocení. V rámci hodnocení excelence je ve většině případů sledován intersektoriální přístup a 
přenositelné znalosti a v rámci kritéria dopadu kariérní perspektiva a zaměstnatelnost.  

Příležitosti pro neakademický sektor v rámci MSCA: 

- MSCA sítě pro doktorandy 

o Neakademický sektor může participovat ve všech třech typech sítí, s tím, že nejrelevantnější 
jsou samozřejmě průmyslové doktoráty. Právě v případě průmyslových doktorátů musí délka 
vyslání mimo akademický sektor dosahovat alespoň 50 % vyslání a konsorcium musí být složeno 
alespoň z jednoho akademického a jednoho neakademického partnera.  

- MSCA individuální granty pro postdoktorandy 

o Hlavními cíli jsou: 1) podpora excelence prostřednictvím implementace výzkumného projektu; 
2) posílení kreativního a inovativního potenciálu držitelů PhD titulů a 3) překlenutí mezery mezi 
akademickým a neakademickým sektorem. Za účelem posílení spolupráce s neakademickým 
sektorem mohou výzkumníci po ukončení výjezdu absolvovat až 6měsíční pobyt 
v neakademické evropské organizaci. 
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- MSCA výměnné pobyty 

o Důraz je kladen na mezinárodní, mezisektorové a mezidisciplinární výměnné pobyty. 
Konsorcium musí být tvořeno partnery z alespoň 3 různých zemí, přičemž alespoň 2 partneři 
musí mít sídlo v členské zemi EU nebo zemi přidružené k Horizontu Evropa. Pokud jsou všechny 
organizace ze stejného sektoru (akademického nebo neakademického), pak musí alespoň 
jeden z členů konsorcia pocházet z neasociované třetí země. 
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