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ZÁPIS: IGLO INCO WG – Asociace Nového Zélandu k HE a mechanismy 

spolufinancování účasti třetích zemí 
 

Datum: 27.1.2022   

Místo konání: Zoom 

Zapsal/a: David Chvála, junior konzultant pro výzkum   

 
Dne 27. ledna 2022 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO International Cooperation na téma 

Asociace Nového Zélandu k rámcovému programu Horizont Evropa a mechanismům spolufinancovaní 

účasti třetích zemí. Problematiku představili Isaac Holliss (Poradce pro vědu a inovace na 

novozélandské mise při EU) a Katrien Rommens-Notoglou (GŘ RTD, odpovědná za globální přístup k 

výzkumu a inovacím). 

Problematiku otevřel Isaac Holliss a okomentoval současný stav jednání Nového Zélandu s Evropskou 

komisí, které je již ve skoro hotovém stadiu, novozélandští výzkumníci se tak snad budou moci přihlásit 

již do březnových a dubnových výzev druhého pilíře HE. Zástupce Nového Zélandu zdůraznil záměry 

bližší spolupráce s Evropskou unií nad rámec samotného HE v následujících deseti až dvaceti letech. A 

to zejména v kontextu ruské agrese na Ukrajině, kdy je potřeba užší spolupráce mezi liberálně 

demokratickými zeměmi. Oba partneři mohou ze samotné spolupráce očekávat kvalitní výstupy, 

samotné statistiky ukazují, že na Novém Zélandu publikované články s evropskými spoluautory vykazují 

větší citovanost a dosah. Zmínil také v pozitivním duchu snahy Japonska a Kanady o totožnou, současně 

vyjednávanou, dohodu. 

Dále Holliss adresoval současný stav vyjednávání. To se blíží ke zdárnému konci, a to zejména díky 

nedávno schválené asociační dohodě, která už jen čeká na ratifikaci. Vyjednávání byla údajně tou 

lehkou částí, nyní je totiž třeba zahájit proces ustanovení sítě národních kontaktních bodů, které budou 

řízeny centrálně a poskytnou tak potřebnou administrativní podporu žadatelům. Zdůraznil, že 

v samotné koordinaci projektů se novozélandští výzkumníci budou pravděpodobně muset spolehnout 

na zkušenější Evropany a doufají v rychlé začlenění do celého procesu. 

Q&A:   

Jak plánujete koordinovat síť národních kontaktních bodů? 

- Ta bude řízena centrálně, myšleno hlavně koordinována a monitorována. V současnosti se 

spoléháme na čerpání know-how, za to jsme vděční Evropské komisi za velký počet záznamů 

z webinářů a informačních dní. 

Jste asociování jen k druhému pilíři. Jak to vidíte s prvním a třetím pilířem?  

- Druhý pilíř přímo odráží mnoho z našich priorit. Spousta výzkumníků si jistě posteskne nad 

absencí v prvním pilíři, je to ale něco nad čím můžeme v budoucnu uvažovat. Do třetího pilíře 

ovšem asi nikdy nepronikneme, a to hlavně kvůli jeho převážně evropskému zaměření. 

Druhou část setkání pracovní skupiny otevřela Katrien Rommens-Notoglou z GŘ RTD prezentací 

k asociaci třetích zemí k HE a mechanismu spolufinancování jejich účasti z národních zdrojů. Právě 

tento mechanismus hrazení projektů je volen třetími zeměmi nejčastěji. Zástupkyně Komise začala 

důrazem na otevřenost HE ostatním zemím. Tato otevřenost platí zejména pro programy MSCA a ERC, 

kterých se účastní výzkumníci všech národnosti a jsou tak jedněmi z nejotevřenějších programů na 
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světě. K samotnému HE je nyní asociováno 16 zemí mimo Evropskou unii, v procesu asociace je nyní 

Velká Británie a Maroko, vyjednávání jsou právě vedena s Kanadou a již zmíněným Novým Zélandem, 

ten je zatím nejdále. 

Možností účastnit se HE je několik, způsobilost k účasti v programu totiž neznamená nutně způsobilost 

k samotnému financování (to je k dispozici pro asociované nebo nízkopříjmové země). Tyto partnerské 

země musí účast hradit ze své strany a v tomto případě si také samy určují podmínky přístupu 

k programu, evaluaci, typ žadatele (privátní sektor, univerzity), apod. Těmto zemím Evropská komise 

poskytuje veškeré potřebné informace, nemá ale jakoukoliv právní zodpovědnost. 

Q&A:   

Jak je to s národními kontaktními body v zemích, které si účast spolufinancují? 

- Samozřejmě jim doporučujeme utvoření NCP pro zlepšení podpory výzkumníků, víc ovšem 

nemáme pravomoc udělat. 

Švýcarsko si samozřejmě přeje být asociovanou zemí, v přístupových dialozích je ovšem pouze jedna 

kategorie (tedy země asociovaná a neasociovaná). Šla by tato problematika upravit? Švýcarsko totiž 

v tomto případě nemá přístup do Funding & Tenders Portálu.  

- Bohužel data (zejména Evaluation summary report) nemůžeme zpřístupnit z hlediska ochrany 

dat. Doufáme, že bude brzy Švýcarsko asociovanou zemí. 

 
 


