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Dne 7. dubna 2022 se sešla pracovní skupina IGLO MSCA. Tématem setkání byla platforma Horizon 
Results (HRP), jeden z prvků valorizační politiky EU a způsob, jak lépe zužitkovat výsledky úspěšných 
projektů financovaných z rámcových programů pro výzkum a inovace EU. Téma prezentoval Tuomas 
Nousiainen z GŘ RTD, který popsal strategie pro lepší využití a šíření výsledků spolu s demonstrací 
prvků platformy Horizon Results. 
 
Hlavním cílem valorizační politiky je zpřístupnit výsledky výzkumu společnosti. Komise je právě 
v procesu vytváření nové politiky, která má podpořit interakce mezi vědou a průmyslem a zapojit 
komunity a občany do znalostního procesu. Jedním z hlavních komponent této politiky je právě 
platforma HRP, spolu s platformou Horizon Results Booster a Horizon Impact Award. Tuomas 
Nousiainen zdůvodnil vznik platformy tvrzením, že umíme přetvořit peníze ve výzkum, ale transformaci 
výzkumu zpět na peníze už se tolik nedaří. HRP je proto novým nástrojem, který má za úkol efektivně 
valorizovat výsledky výzkumu. 
 
Platforma je určena pro příjemce financování v rámci Horizontu Evropa a Horizontu 2020 s účelem 
jednoduššího šíření výsledků směrem k různým publikům. Vedlejším prvkem je i možnost 
matchmakingu na základě výsledků výzkumu. Těmi jsou myšleny hlavně klíčové využitelné výsledky 
(Key Exploitable Results), které musí příjemci financování zpřístupnit po dokončení výzkumu na vhodné 
platformě, jednou z nich je i HRP. 
 
Platforma Horizon Results vedle publikace výsledků například organizuje události, kde jsou výsledky 
představeny investorům. HRP funguje také jako repositář kontaktů, podle vyhledaných výsledků 
můžete okamžitě kontaktovat autory a obejít tak nutnost kontaktovat Evropskou komisi. 
 
V blízké době budou do platformy zahrnuty i výsledky Misí EU spolu s filtračním nástrojem pro 
jednoduché vyhledávání. 
 
Q: Jak je to s kontrolou kvality při nahrávání výsledků? 
Kontrola je dvojí, když jsou výsledky nahrány, ostatní účastníci v projektu jsou automaticky 
informováni. Navíc jsou výsledky starších projektů filtrovány a aktualizovány.  
 
Q: Jsou výzkumníci kontaktování, aby nahráli klíčové výsledky do HRP? 
A: Celá platforma je založena na zájmu uživatele, který si sám musí určit, jaké klíčové výsledky nahrát. 
Při vkládání není potřeba kontaktovat ani administrátory platformy, ani Evropskou komisi. 
 
Q: Výsledky můžeme najít i v databázi Cordis, nejedná se o zbytečné dvojení funkcí platforem?  
A: Cordis nabízí konkrétní a podrobné výsledky. HRP je o něco zjednodušena a důraz je kladen na více 
funkce, jako je networking a jednoduchý kontakt s možnými investory.  
 
Q: Chystáte rozšířit funkce matchmakingu? 
A: Chystáme možnost přidání preferencí do profilu investorů, kterým pak budou na základě vybraných 
výsledků a projektů vyskakovat možné investiční příležitosti. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://www.horizonresultsbooster.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en

