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Zápis:
Dne 31. května 2022 proběhlo setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast Akcí Marie Skłodowska Curie
se zaměřením na projekt MSCA – NET a na hodnocení individuálních grantů pro post doktorandy.
MSCA – NET je projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci mezi národními kontaktními body (NCP)
pro Akce Marie Skłodowska-Curie. Projekt má trvání tři roky v rozmezí od března 2022 do února 2025
s celkovým rozpočtem v hodnotě 1,87 milionu eur.
Projekt má dva hlavní cíle:
•
•

Zlepšení, profesionalizace a harmonizace služeb národních kontaktních bodů MSCA
Zjednodušení přístupu potenciálních žadatelů k výzvám MSCA v rámci programu Horizont
Evropa
 online školení zaměřené na žadatele MSCA se speciálními podpůrnými nástroji

Projekt je strukturován do 5 pracovních balíčků.
•
•

•

•

•

Pracovní balíček 1 (koordinuje Euresearch, Švýcarsko): se věnuje celkové koordinaci a řízení a
interní a externí komunikaci v rámci akce, jakož i sledování celkové kvality výsledků projektu.
Pracovní balíček 2 „Školení, mentorování a podpora“ (koordinuje APRE, Itálie): má za cíl zvýšit
znalosti NCPs a rozvinout jejich portfolio dovedností integrací nově příchozích, vzájemným
předáváním znalostí v rámci twinningů a mentoringu a předáváním znalostí prostřednictvím
školení.
Pracovní balíček 3, „Nástroje“ (koordinuje InnovAuth v Izraeli), ukáže know-how v produktech
užitečných pro NCPs a vědeckou komunitu (např. Evolution Guide, příručky nebo informace o
zásadách).
Pracovní balíček 4 „Strategický rozvoj kapacit“ (koordinuje NKFIH v Maďarsku), kombinuje
mapování stávajícího know-how a dovedností mezi NPC na míru šitými akcemi zaměřenými na
NCPs třetích a rozšiřujících se zemí a jejich příslušnou vědeckou komunitu.
Pracovní balíček 5 o „synergiích a spolupráci“ (koordinuje FMID ve Španělsku) umožňuje NCPs
MSCA vybudovat důvěryhodnou síť mezi sebou navzájem a s dalšími komunitami
podporujícími výzkum.

Dále se hovořilo o hodnotícím procesu v rámci MSCA individuálních grantů pro post doktorandy a
objasnění důležitých subjektů v rámci hodnocení. Na aktuálně otevřenou výzvu MSCA individuální
granty pro post doktorandy je vyčleněný rozpočet ve výši 257 milionů eur a projektové návrhy je
možné zasílat do 14. září 2022. Mezi hlavní hodnotící subjekty spadají:
•

Hodnotitelé
V rámci zhodnocení se využívá tří hodnotitelů. Nových hodnotitelů každý rok přibývá okolo
25%, což je asi 1000 nových lidí. Snahou REA je to, aby byla bilance hodnotitelů na základě

zastoupení populace i vyváženosti zkušeností, národnosti, pohlaví, věku, oboru atd. Cílem je
dosáhnout obsazení 45 % žen, ale obecně je tento cíl překračován.
Hodnotitel v rámci registrace udává klíčová slova, kterými udávají svůj odborný rozsah. Je
zapotřebí, aby klíčová slova hodnotitelů skutečně odpovídala jejich odbornosti, což je
kontrolováno pomocí odborných databází jako je Scopus, Web of Science atd. U hodnotitelů z
akademické sféry je zapotřebí jednak doktorát, pak také životopis, včetně dostatečných
akademických zkušeností. Hodnotiteli se však mohou stát i zástupci z neakademického sektoru,
kterých je zhruba 20 %.
V případě nedostatku hodnotitelů v jednom z oborů je možné využívat hodnotitele
interdisciplinárním způsobem, tj. pokud je projekt předložen jako projekt zaměřen na fyziku,
ale zároveň je v něm hodně zastoupeno i inženýrství, je možné využít odborníky z inženýrského
panelu.
•

Zpravodajové
Zpravodaj je jeden ze tří hodnotitelů žádostí, který zná detailně celý proces hodnocení.
Požaduje se po něm velmi dobrá znalost anglického jazyka, vynikající mediátorské a
vyjednávací schopnosti. Úlohou zpravodaje je přidělovat návrhy a dělat bodové ohodnocení
pro zprávy o konsenzu a zároveň najít další vhodné hodnotitele.

•

Projektoví manažeři
Každý projektoví manažér je přidělen vědeckému panelu, společně s koordinátorem panelu.
Koordinátoři panelu REA mají obecně doktorát v oboru, do kterého jsou přiděleni. Role
projektových manažerů je výběr odborníků, příprava briefingu a školicích materiálů,
monitorování a dohled.

•

Předsedové panelu
Předsedové panelu jsou odborníci s hlubokými znalostmi procesu hodnocení MSCA. Obvykle
se účastnili několika hodnocení EK a MSCA jako hodnotitelé a/nebo zpravodajové. Jejich
úkolem je pomáhat s přidělováním návrhů, odborným řízením a monitorováním. Předsedové
panelu nehodnotí návrhy, ale trénují a připravují odborníky, sledují podávání zpráv atd.

V rámci letošní výzvy MSCA individuálních grantů pro post doktorandy bude možné opětovné odeslání,
které nebylo umožněné v předešlém roce. V blízké době se plánuje zveřejnit soubor často kladených
otázek a odpovědí. Stejně jako v předchozích letech hodnotitelé nebudou vědět, zda se jedná o
opětovné předložení, a zjistí to až po fázi konsensu a pouze v případě, že předseda/místopředseda určí,
že je to zapotřebí.
Součástí hodnocení návrhů MSCA je také etické hodnocení, jehož samotný proces probíhá po
dokončení vědeckého zhodnocení pomocí různých odborníků se specializací na etiku. Hodnoceny jsou
tedy pouze úspěšné návrhy a návrhy náhradníků. Etické hodnocení sestává ze dvou částí, a to ze
sebehodnocení a z etického screeningu. Etický screening provádí dva odborníci, kteří rozhodnou, zda
je v rámci návrhu nějaký etický problém. Pokud ano, návrh je dále zaslán na etické posouzení. Pokud
ne, pak je návrh schválen nebo podmínečně schválen.
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