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Dne 10. prosince 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast inovací, v rámci kterého
Walter Van de Velde (EISMEA) představil funkci a výběr programových manažerů Evropské rady pro
inovace (EIC).
Programoví manažeři (PM) EIC jsou odborníci v průlomových oblastech vědy a techniky a disponují
schopností odhadnout, jaké nové technologické objevy lze přeměnit v inovace mající uplatnění v Evropě
i ve světě. PM jsou jmenováni na období max. 4 let a jejich hlavní úlohou je vyvinout vizi pro
technologické průlomy a pro spolupráci napříč celým portfoliem projektů Evropské inovační rady a
proměnit tyto vize ve skutečnost.
Aktuálně jsou obsazeny funkce 4 projektových manažerů, s tím, že momentálně probíhá výběrové řízení
na dalších 6 pozic. Nově vybraní PMs by měli pokrývat oblasti informačních a komunikačních technologií,
kvantových technologií a oblasti se zaměřením na člověka.
Současní programoví manažeři:
-

Iordanis Arzimanoglou – programový manažer pro oblast biotechnologií a zdraví
Enric Claverol-Tinturé – programový manažer pro oblast medicínských technologií a
zdravotnických prostředků
Francesco Mateucci – programový manažer pro oblast materiálů v energetice a životním
prostředí
Antonio Marco Pantaleo – programový manažer pro oblast energických systémů a
technologií a bio systémového inženýrství

Mezi hlavní úkoly projektových manažerů patří:
-

Propojovat projekty EIC s dalšími EU programy, jako např. Mise, ERC, EIT, společenské výzvy
v rámci HEU, a s národními a regionálními programy
Identifikovat regulatorní a legislativní mezery a navrhovat jejich překlenutí
Směrovat výzkum a inovace tak, aby přispívaly k naplnění politických cílů EU
Podporovat nové nápady a usnadňovat mezisektorovou spolupráci
Řídit portfoliový přístup: integrovat projekty směrem k ambiciózním cílům a řešit širší
výzkumné výzvy
Podporovat inovace a vytvářet sítě s klíčovými hráči

Programoví manažeři jsou zodpovědní za řízení projektů v rámci části EIC Pathfinder Challenges. V roce
2021 se jednalo o níže uvedené výzvy. PM pokrývali oblasti 2., 3. a 4. výzvy. Zbylé výzvy jsou řízeny
výkonnou agenturou EISMEA. V pracovním programu na rok 2022 se očekává v rámci části EIC
Pathfinder Challenges 6 výzev.
-

Awareness inside
Tools to measure & stimulate aktivity in brain tissue
Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy
Novel routes to green hydroen production
Engineered living materials

Spolu s pracovním programem bude rovněž publikována výroční zpráva PMs, která bude zaměřená na
technologický foresight pro příští rok.
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V současnosti je prostřednictvím programu EIC Pathfinder Challenges financováno přes 440 projektů.

Portfoliový přístup:
Portfoliový přístup představuje ucelený soubor projektů, jejichž oblasti bádání jsou na základě přístupu
top-down předem stanoveny. Jedná se o koherentní skupinu projektů zkoumající rozdílné perspektivy,
přístupy a komplementární aspekty daný výzvy.
Nepostradatelnou roli v portfoliových projektech hrají projektoví manažeři, kteří vytipovávají vhodná
témata pro portfolia, za tímto účelem sledují současné trendy v průmyslu a vývoj průlomového výzkumu
v akademické sféře. Na základě těchto informací předvyberou vhodná témata. Do procesu výběru témat
jsou zapojeni i seniorní externí odborníci, členské státy, správní rada EIC (EIC Board) a relevantní
generální ředitelství Evropské komise. Rolí programových manažerů je nejen identifikovat vhodná
témata, ale i rozvíjet a implementovat vizi daného portfolia a v současné době podporovat potenciální
inovace pro vytváření trhu, a daná portfolia spravovat.
Podané projektové žádosti jsou nejdříve hodnoceny jednotlivými externími experty podle obecně
známých kritérií. Projekty, které ale splní minimální prahová kritéria, jsou pak následně posuzovány na
základě portfoliového přístupu.

Výběr dodatečných projektových manažerů:
Výzva k přihlašování na pozici programových manažerů byla otevřena do 30. září 2021 a momentálně
probíhá fáze hodnocení. Cekově bylo do výzvy podáno 189 přihlášek, z nichž 160 splňovalo všechna
náležitá kritéria způsobilosti. Nejvíce uchazečů pocházelo z Itálie, Španělska, Francie a Belgie. Z tohoto
počtu bylo následně vybráno 43 uchazečů, který již podstoupili první kolo pohovoru a z nichž bylo 16
pozváno do druhého kola, které by se mělo uskutečnit ještě před Vánocemi. Noví programoví manažeři
by tak měli být do funkce jmenováni nejpozději do léta 2022.

Q&A
Q: Co se stane v případě, že ani jeden z vybraných uchazečů nebude vhodný na nějakou oblast, která
ještě není pokryta? Budou se pak na pokrytí dané oblasti vybírat projektový manažeři z neúspěšných
uchazečů?
A: Ne, neúspěšní uchazeči už byli informováni. V případě, že se nám nepodaří nějakou oblast vhodně
pokrýt, bude otevřena nová výzva. EK si je také vědoma toho, že 10 programových manažerů není
dostatečný počet, není zde však rozpočet pro více pozic. Tohle by mohlo být do budoucna řešeno
prostřednictvím vysílání národních expertů (SNEs).

Q: Jak mezi sebou spolupracují programoví manažeři a EIC Forum?
A: Je to ještě v procesu nastavování, jelikož EIC Forum bylo spuštěno jen nedávno.

Q: Jak bude fungovat „fast track“ z národních programů?
A: Fast track se zaměřuje na EIC Accelerator, a PMs do tohoto proto nijak nezasahují. Některé členské
země už zaslaly kandidatury svých programů, které by si přály zařadit do fast tracku, a momentálně je
to v procesu hodnocení. Toto schéma tudíž zatím není v provozu.
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