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Evropská rada pro inovace a fond EIC 
 

Dne 14. prosince 2022 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO Innovation na téma Evropské rady 

pro inovace (EIC) a fondu EIC. Stéphane Ouaki (Head of EIC Department) se ve své prezentaci primárně 

zaměřil na aktivity a novinky týkající se nástroje EIC Accelerator, který je úzce spojen s fondem EIC.  

V úvodu Ouaki informoval účastníky o tom, že v roce 2022 bylo přijato 6 nových programových 

manažerů EIC, a tudíž je jejich složení kompletní. Programoví manažeři jsou úzce spojeni s nástrojem 

EIC Pathfinder, kde pracují s jednotlivými projekty a na celkovém portfoliu aktivit. Kromě toho 

programoví manažeři využívají své kontakty, které mají v komunitě kapitálových investic či v rámci 

specifických sektorů.  

Dále byly představeny obecné informace týkající se pracovního programu EIC Accelerator 2023. 

Rozpočet pro rok 2023 činí 1.3 miliardy eur. Tento pracovní program je poslední, který zahrnuje 

finanční příspěvek z rozpočtu Next Generation EU. Z tohoto důvodu se očekává, že rozpočty pro 

následující pracovní programy EIC budou v příštích letech nižší. 

Stejně jako v předchozím pracovním programu je EIC Accelerator rozdělen do výzev EIC Open (bez 

jasně definovaného zaměření) a do výzev EIC Challenges. Pro rok 2023 jsou naplánovány 4 uzávěrky, a 

to v následujících termínech: 11. ledna, 22. března, 7. června a 4. října. Ouaki informoval o tom, že na 

začátku roku 2023 zorganizují programoví manažeři infodny zaměřené na jednotlivá témata výzev EIC 

Challenges. Obecně však můžeme říci, že výzvy EIC Challenges pro rok 2023 jsou propojeny s Misemi 

Horizontu Evropa, REPowerEU nebo například s bezpečností potravin. Výzvy EIC Challenges nejsou 

otevřeny pro první uzávěrku 11. ledna. Žadatelé by se nejdříve měli podívat na infodny a projít si 

veškeré dostupné materiály, aby byli řádně připraveni.  

V rámci smíšeného financování v EIC Accelerator mohou žadatelé obdržet grant v maximální výši 2,5 

milionů eur a způsobilé náklady budou hrazeny maximálně ve výši 70 %. Investiční složka se pohybuje 

mezi 0,5 milionu eur do maximální výše 15 milionů eur, obvykle ve formě přímého vlastního kapitálu. 

A to na základě principu „trpělivého kapitálu“, kdy investor sleduje maximalizaci hodnoty 

v dlouhodobém období (v průměru se jedná o perspektivu 7–10 let).  

Dále ve své prezentaci Ouaki představil krátké srovnání výzev mezi roky 2021 a 2022. V roce 2021 EIC 

Accelerator zaznamenal vysoký zájem a v rámci tzv. „short applications“ obdržel 5000+ přihlášek ve 

srovnání s rokem 2022 ve kterém se jednalo o 2500 přihlášek. Velký zájem lze vysvětlit tím, že se 

jednalo o nový program a dle Ouakiho se jedná o běžný jev. Ve srovnání s rokem 2021 pozorujeme 

v roce 2022 nárůst v rámci tzv. „full applications“. Zároveň bylo v roce 2022 pozváno k pohovoru před 

porotu více žadatelů než v roce 2021 (2021–335 společností; 2022–538 společností). Celkově bylo 

v roce 2022 podpořeno 149 projektů.  

https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en
https://next-generation-eu.europa.eu/index_cs
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator-0_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator-0_en
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_cs


Dále byly představeny změny v EIC Accelerator pro rok 2023. Především se jedná o úpravy podmínek 

pro opětovné předložení žádosti a o pokračování pilotního projektu, který umožňuje v řádně 

odůvodněných případech požadovat investiční položku nad 15 milionů eur.  

Ouaki se dále zaměřil na fond EIC, který byl založen v červnu 2020 Evropskou komisí a zahájil svoji 

činnost v rámci pilotní fáze EIC. V rámci Horizontu Evropa došlo k restrukturalizaci fondu, aby byl 

udržitelnější pro vyšší počet projektů a investic v období 2021-2027. Stejně jako v pilotní fázi je 

investičním poradcem Evropská investiční banka (EIB). Dle Ouakiho byla v roce 2022 dokončena 

restrukturalizace fondu EIC a bylo přijato dočasné řešení týkající se správy fondu EIC. V tomto ohledu 

proběhly v roce 2022 následující akce: 1. byly vydány nové investiční zásady, 2. byla jmenována 

společnost Alter Domus jako externí manažer fondu EIC, 3. smlouva o investičním poradenství byla 

upravena do tripartitní smlouvy mezi EIB, fondem EIC a Alter Domus, 4. někteří úředníci Evropské 

komise fungující ve fondu EIC byli nahrazeni nezávislými odborníky.  

V rámci externího manažera fondu EIC Alter Domus existují dva subjekty. První je Poradní výbor 

správců (Advisory Committee), který poskytuje poradenství Investičnímu výboru v souvislosti 

s investičními návrhy ze strany EIB a v souladu s cíli a investicemi EIC. Výbor se skládá ze zástupců Alter 

Domus, úředníků EIB, externích odborníků a dvou pozorovatelů z Evropské komise. V neposlední řadě 

jsou zde zastoupeni zaměstnanci agentury EISMEA, aby docházelo k zajištění koordinace mezi 

grantovou složkou a složkou investičního kapitálu. V pořadí druhý, Investiční výbor (Investment 

Committee), je odpovědný za provádění všech investičních rozhodnutí.  

Závěrem Ouaki shrnul, že investiční proces je zaveden a funguje. Evropská komise společně 

s agenturou EISMEA připravují provozní dokument k zajištění koordinace a sdílení informací včetně 

vhodných IT nástrojů a protokolů. EISMEA je také zodpovědná za monitoring navržených klíčových 

ukazatelů výkonnosti. Co je stálé nutné vyřešit je realizace dlouhodobého řešení správy fondu EIC 

(nepřímý management EIB, který nahradí Evropskou komisi jako vedeného investora). I nadále stále 

probíhají jednání v rámci Evropské komise a EIB, nicméně se neočekávají žádné provozní změny. Cílem 

je také zlepšit koordinaci mezi grantovou a investiční položkou, zlepšení komunikace a zefektivnění 

procesů. 

 

 

 

https://eic.ec.europa.eu/news/revised-european-innovation-council-eic-investment-guidelines-available-2022-03-03_en
https://www.alterdomus.com/

