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Dne 6. října 2022 se uskutečnil informační den k nově spuštěnému schématu MSCA4Ukraine. Iniciativa
MSCA4Ukraine vznikla v rámci reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu a na základě potřeby rychle
podpořit výzkumné pracovníky z Ukrajiny a umožnit jim pokračovat v práci v Evropě. Cílem programu
je rovněž usnadnit návrat vědců zpět na Ukrajinu, jakmile to podmínky dovolí, za účelem obnovy
výzkumné a inovační kapacity země.
Výzva k podávání projektových návrhů bude oficiálně otevřena 24. října 2022.
Marija Fedotovaite (GŘ EAC) uvedla, že účelem programu je umožnit špičkovým vědcům z Ukrajiny
pokračovat ve své práci v jakékoli oblasti výzkumu a inovací a poskytnout jim ideální podmínky a
přístup k odborné přípravě, dovednostem a možnostem profesního rozvoje. I navzdory tomu, že se
jedná o schéma zaměřené jenom na určitou geografickou oblast, principy jsou stejné, jako při
klasických MSCA projektech – princip bottom-up, podpora otevřené vědy, důraz na vědeckou excelenci
a kariérní růst, stejné platové ohodnocení atd.
Andrea Hutterer (EACEA) vysvětlila, že role agentury EACEA v programu je omezená. Hlavní úlohou
EACEA bylo vybrat konsorcium, které bude celý projekt implementovat. Koordinátorem tohoto
konsorcia je asociace Scholars at Risk Europe působící na Maynooth University v Irsku. Dalšími partnery
jsou německá nadace Alexandra von Humboldta, Evropská univerzitní asociace (EUA) a francouzský
národní program PAUSE působící na Collège de France. Aktivity spojené s komunikací, diseminací,
hodnocením a výběrem projektů budou plně v kompetenci zmíněného konsorcia. Celkový rozpočet na
program je 25 milionů eur, což by mělo postačit na financování alespoň 120 projektů.
Sinead O’Gorman (Scholars at Risk Europe) se zaměřila na praktické detaily spojené se samotnou
výzvou. Uchazečem o projekt může být jakákoli hostitelská instituce v členském státě (ČS) nebo zemi
asociované k Horizontu Evropa. Zapojení do programu umožní akademickým i neakademickým
organizacím v ČS a zemích asociovaných k programu Horizont Evropa hostit výzkumné pracovníky z
Ukrajiny po dobu šesti měsíců až dvou let. Během mobility bude možné absolvovat vyslání do délky
1/3 trvání projektu (táto část může pokrývat i reintegraci zpátky na Ukrajinu). Výzva bude stejně jako
jiné výzvy MSCA založena na principu bottom-up a nebude nijak tematicky zaměřená.
Kritéria způsobilosti:
-

Držitelé Ph.D. titulů nebo studenti doktorského studia s dostatečnou jazykovou znalostí, která jim
umožní vykonávat výzkum na hostitelské instituci (nemusí se jednat jenom o angličtinu).
Ukrajinci s trvalým pobytem na Ukrajině ke 24. únoru 2022 nebo osoby bez státní příslušnosti nebo
z jiné třetí země s primární rezidencí na Ukrajině ke 24. únoru 2022.
Vysídlené osoby nebo osoby připravené k odchodu z Ukrajiny.

Za účelem vyjasnění definice způsobilých uchazečů z Ukrajiny budou v následujících dnech vydány
detailnější pokyny. Pravidla budou pravděpodobně nastavena o něco flexibilněji, aby o projekty mohli
žádat i výzkumníci, kteří byli v čase vypuknutí války dočasně mimo Ukrajinu.
Sinead O’Gorman dále představila match-makingovou platformu na stránkách MSCA4Ukraine, která
slouží k propojování zainteresovaných výzkumníků a potenciálních hostitelských institucí.
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Frank Albrecht (Alexander von Humboldt Foundation) upozornil, že v případě, že má hostitelská
instituce zájem hostovat více výzkumníků, musí pro každého z nich předložit individuální projektovou
žádost. Žádosti musí být vždy podávány potenciální hostitelskou institucí. Při podávání projektové
žádosti je pak potřeba si vyjasnit 4 základní role:
1) Primární kontaktní bod (Primary Contact point)
• Např. zaměstnanci zahraničních oddělení, projektových oddělení atd.
• Úkolem je koordinovat proces podávání žádostí pro všechny kandidáty.
• Slouží jako primární kontaktní bod pro konsorcium MSCA4Ukraine.
• Je zodpovědný za prozkoumání jazykové způsobilosti kandidáta a obecných kritérii
způsobilosti (identita, akademické záznamy atd.).
• Zabezpečuje organizaci interview mezi akademickým mentorem a uchazečem.
• Vypracovává prohlášení hostitelské organizace o podpůrných opatřeních pro kandidáty.
• Podává elektronickou žádost přes online portál pro podávání žádostí.
2) Vedoucí žadatelské organizace (Head of applicant organisation)
• Nezastává žádnou aktivní roli, ale může být kontaktován v případě, že primární kontaktní bod
není k zastižení.
3) Akademický mentor (Academic mentor) – aktivní výzkumník na žadatelské organizaci
• Jeho/její úlohou je ověřit akademický profil kandidáta, ohodnotit kvalitu projektového
návrhu, vykonat s kandidátem interview ještě před samotným podáním projektové žádosti.
• Slouží jako primární akademický poradce pro kandidáta.
• Podporuje kandidáta v úspěšné implementaci projektu a poskytuje mu/jí přístup
k potřebnému výzkumnému zařízení.
4) Kandidát/ka (Candidate)
• Pomáhá při přípravě výzkumného záměru a projektové žádosti.
• Je povinen poskytnout primárnímu kontaktnímu bod všechny potřebné dokumenty (CV,
seznam publikací, doklad totožnosti atd.).
Co se týče hodnotícího procesu, konsorcium se snaží proces urychlit, jek se jen dá. Z toho důvodu
nebudou v rámci hodnocení probíhat žádné pohovory a je tak plně v gesci akademického mentora
přezkoumat profil a znalosti kandidáta. Hodnocení každého projektu budou vykonávat 3 nezávislí
hodnotitelé. Stejně jako při ostatních MSCA projektech bude hodnocení postaveno na 3 hlavních
kritériích: 1) excelence; 2) dopad a 3) implementace. Každé z kritérií bude hodnoceno v rozmezí 0-5
bodů. Projektové žádosti, které získají hodnocení nad 70 %, budou postoupeny do výběrového řízení.
V případě stejného bodového hodnocení bude při výběru brán zřetel na kritérium dopadu, a to
konkrétně na část věnovanou re-integraci výzkumníků. Jednotlivá kritéria naleznete v tabulce níže.
Zatímco kritéria „dopad“ a „implementace“ budou v případě držitelů Ph.D. titulů a doktorských
studentů posuzovány stejně, při kritériu „excelence“ budou sub-kritéria patřičně upravena tak, aby
reflektovala akademický stupeň kandidátů.
Excellence – 35 %
Postdoctoral
Quality of the researcher´s professional experience, competences and skills, and
Fellowships (PF) potential for future research accomplishment
Quality of the researcher’s proposal in terms of originality and potential to create
a significant contribution to the respective field of research
Doctoral
Quality of the researcher´s competences and skills, and potential for future
Fellowships (DF) research accomplishment
Quality of researcher´s proposal in terms of a first independent contribution to
the relevant academic field

2

Impact – 35 %

Quality of the host organisation´s plan for supporting the researcher, including
the quality and suitability of training and career development measures proposed
and efforts to enhance temporary integration in the host country´s academic
community, including plans to support access for fellows and family members to
accommodation, medical services, schooling, and other social supports
Quality of measures proposed to prepare for reintegration (in the future, in most
cases, beyond the fellowship, when safe conditions for return are met), including
efforts to (remotely) maintain and strengthen connections with organisations
and researchers in Ukraine while on the fellowship
Quality of the explanation for the proposed fellowship duration in respect to the
specific needs and interests of the researcher, and advancement of the proposed
research. In the case of short- term fellowship requests (under 18 months), quality
of the proposed measures to either (a) prepare for reintegration to Ukraine
(where this is stated rationale for the short-term request) or (b) prepare for
follow-up fellowship or position outside Ukraine after the short-term fellowship
Implementation – 30 %
PF + DF
Suitability of the professional match between the researcher and the academic
mentor/host organisation (work in similar areas of research, potential for mutual
academic benefit)
Compatibility with the host organisation (departmental strength in the
researcher´s area, or alternatively a void that the research can successfully fill)
PF + DF

Q&A
-

-

Je pro podání žádosti potřebné, aby byly žadatelské instituce a výzkumníci z Ukrajiny
zaregistrovaní na match-makingovém portále MSCA4Ukraine před 24. říjnem?
Ne, jedná se o separátní iniciativu. Všechny instituce, bez ohledu na to, či jsou nebo nejsou na
match-makingové platformě, budou muset podat žádost přes online portál pro podávání žádostí,
který se otevře 24. října.
Je v případě držitelů Ph.D. titulů nastavené nějaké časové omezení, kolik let může maximálně
uběhnout od obdržení titulu?
Ne, není ani žádné jiné věkové omezení.

-

Může být hostitelskou institucí i instituce z Velké Británie?
Ne, momentálně to výzva neumožňuje. Žadatelské organizace musí být buď z ČS nebo ze země
asociované k HEU.

-

Musí být výzkumník zaměstnán na plný úvazek, nebo se umožnuje i zkrácený úvazek?
Stejně jako při jiných projektech MSCA je možné úvazek i zkrátit. Musí to ale být uvedeno již
v projektové žádosti.

-

Stačí na prokázání obdržení Ph.D. titulu předložit jenom diplom?
Pro konsorcium MSCA4Ukraine je diplom dostatečný důkaz, závisí ale pak i na tom, co vyžaduje
hostitelská instituce.

-

Může být žadatelskou institucí i komerční subjekt?
Ano, neakademické organizace jsou taktéž způsobilé.
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-

Kdo je pro vypočítávání finančních náhrad brán jako závislá osoba?
Pravidla pro rodinné náhrady jsou stejné jako při jiných typech MSCA projektů. Jedná se tedy o
osoby se statusem manželství nebo podobným a dětech závislých na kandidátovi.
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