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Implementace Misí na národní a evropské úrovni
Dne 6. září proběhla akce IGLO Open, která byla zaměřena na implementaci Misí EU na národní úrovni
členských států a přidružených zemí k programu Horizont Evropa a na úrovni EU. V rámci setkání
proběhlo také představení projektu TRAMI, který je jednou z pěti financovaných akcí na podporu
implementace Misí.
IGLO Open zahájil Andreas Aurelius, Policy Officer EU-Missions, který se s účastníky podělil o své
názory týkající se problematiky Misí. Dle Aureliuse je pro Mise signifikantní jejich průřezový charakter
a to, že jsou založeny na tzv. co-creation procesu, do kterého je zapojena nejen Evropská komise, ale i
zainteresované strany na národní, lokální a místní úrovni jednotlivých členských států a přidružených
zemí k Horizontu Evropa. Na úrovni Evropské unie je problematika Misí v gesci nejen Generálního
ředitelství (GŘ) RTD, ale do implementace je také zapojeno například GŘ CLIMA nebo GŘ AGRI. V rámci
svého vstupu Aurelius zdůraznil, že potřebujeme, aby se do implementace zapojily veškeré
zainteresované strany. Aby byly Mise úspěšné, potřebujeme technologie, infrastrukturu, správnou
legislativu a také zapojení podniků a firem. Dle Aureliuse Mise kombinují tzv. „top down“ přístup, který
přichází ze strany Evropské komise a tzv. „bottom-up“ přístup na národní, regionální či lokální úrovni
členských států. Svoji prezentaci zakončil upozorněním, že Mise a jejich následná implementace jsou
stále v procesu spoluvytváření.
V rámci IGLO Open byl dále představen projekt TRAMI, který je koordinován Wolfgangem Poltem a
Matthiasem Weberem z Rakouska. Projekt TRAMI je jednou z pěti financovaných akcí na podporu
implementace Misí a jeho cílem je podporovat členské státy v procesu spoluvytváření Misí. Cílem je
také usnadnění komunikace mezi členskými státy a Evropskou Unií. Na začátku své prezentace Weber
zasadil koncept Misí do historického kontextu a upozornil účastníky na to, že obdoba Misí se již řešila
v předešlém programovém období. Konkrétně se jednalo o 3.pilíř Horizontu 2020, který byl zaměřen
na společenské výzvy. Hlavním cílem bylo nalézt správný a efektivní nástroj, který napomůže
společenské výzvy řešit. Problematiku Misí lze také nalézt v reportu k H2020 na téma Investice do
evropské budoucnosti. Dle Webera se nynější Mise liší svojí povahou. Představují transformaci velkého
rozsahu systémů v oblastech, které reprezentuje nynějších pět Misí Horizontu Evropa.
Dále představil Polt projekt TRAMI a jeho fungování. TRAMI má fungovat na víceúrovňové a vícevrstvé
správě se zapojením podnikatelského sektoru, občanské komunity a vědecké obce. TRAMI propojuje
politiky vědy, výzkumu a inovací se sektorovými politikami. Projekt TRAMI bude trvat 2 roky, a to
konkrétně do roku 2024. TRAMI má 25 členů z členských států a přidružených zemí. V rámci vytváření
konsorcia Polt zmínil, že to nebyl snadný úkol, což reflektuje komplexnost Misí ve spojení se zapojením
jednotlivých aktérů. Jinými slovy, u některých členských států jsou Mise řešeny orgány na národní
úrovni (jeden, popřípadě vícero subjektů) a u některých jsou řešeny na regionální či lokální úrovni.
Celkově TRAMI plánuje do budoucna vytvořit sdílenou vizi týkající se realizace Misí nebo vytvořit tzv.
Community of Practice. Účastníci z kanceláří IGLO byli vyzvání k podpoře TRAMI následujícími akcemi:
zapojení do tzv. „Knowledge Exchange and Mutual Learning“, podpora mapování a identifikace
stakeholderů na národní úrovni, šíření informací o TRAMI prostřednictvím svých kontaktů.

Q: O Misích již bylo mnoho řečeno, ale stále mám pocit, že jejich koncept není dostatečně vysvětlen a
správně uchopen a momentálně v nich nevidím žádnou přidanou hodnotu. Jaký je Váš názor?
A: Jsme si vědomi toho, že stále probíhají debaty o poslání Misí. Jak již bylo řečeno, jedním ze specifik
Misí je jejich zaměření na dlouhodobé společenské výzvy, které mají dopad na velkou část evropské
společnosti. Abychom byli schopni společenským výzvám čelit, je potřeba spolupracovat se širokým
spektrem aktérů, které mají Mise za cíl propojit. Přidanou hodnotou Misí je tedy dosažení vyššího
dopadu.
V další části prezentace projektu TRAMI, představila Angela Schindler-Daniels cíl vytvoření tzv.
„European Mission Network“ (EMiN), která má fungovat jako informační a výměnná platforma určená
aktérům Misí v celé Evropě a napříč Misemi. Platforma má za cíl propojit odborníky na problematiku
Misí (na národní, regionální a lokální úrovni a úrovni EU), nabídnout svým členům vzájemné sdílené
příkladů dobré praxe (poskytnutím přístupu do databáze jednotlivých subjektů), shromáždit vědecké
poznatky a praktické příklady adaptace na prostředí Misí. Tzv. „Community of Practice“ je otevřena
všem zájemcům, kteří jsou zodpovědní za politiku Misí. Cílovými skupinami jsou: aktéři zodpovědní za
Mise na úrovni EU, vnitrostátní orgány a národní kontaktní body odpovědné za Mise, regionální orgány
a místní zúčastněné strany, jako jsou nevládní organizace, zástupci občanské společnosti a evropský
průmysl. První schůzka EMiN se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2022 a jejím cílem bude mapování a
identifikace relevantních stakeholderů. Na začátku příštího roku proběhne oficiální akce zaměřená na
podporu projektu TRAMI.
Q: Mohou se stát členy platformy i univerzity?
A: Určitě, pokud jsou ve vašem členském státě univerzity do problematiky Misí zapojeny.
Q: Jaká je dle Vás ideální velikost komunity? Existuje nějaký limit?
A: Zatím nemáme jasnou vizi, jedná se o proces spolutvorby, tudíž budeme muset společně s ostatními
členy najít správnou cestu.
Q: Jak přesně bude fungovat platforma mezi jednotlivými Misemi, protože mají různá tematická
zaměření a každá má svá specifika. Plánujete vytvoření pracovních skupin, které budou zaměřeny na
jednotlivé Mise?
A: Budeme se zaměřovat na výzvy, které jsou pro všechny Mise sdílené. Příkladem může být například
jak zapojit více do procesu spoluvytváření Misí občanskou společnost či evropský průmysl a firmy.
V rámci projektu TRAMI také vzniká „Knowledge Exchange and Mutual Learning“, který představila Lisa
Almesjö ze švédské kanceláře Vinnova. Cílem je podpořit výměnu znalostí a vzájemné učení, které
usnadní sdílení osvědčených postupů napříč členskými státy a přidruženými zeměmi. To zahrnuje
regionální a místní úroveň i subjekty ze soukromého a třetího sektoru. Budou probíhat vzájemné
vzdělávací akce různého druhu, jako například interaktivní akce, akce typu workshop (v online a
hybridním formátu) nebo mezisektorové akce zaměřené na konkrétní téma. Akce budou probíhat na
mezievropské, národní, regionální či místní úrovni. Akce by měly započít během letošního podzimu.
Plánuje se také newsletter, jehož první vydání by měli členové kanceláří IGLO obdržet v půlce října
letošního roku.

