
TEAMING 
1. Dobrý den, existuje u výzvy Teaming nějaké doporučení, jak správně sestavit rozpočet? Např. 

kolik % z celkového rozpočtu by měl mít koordinátor, kolik ostatní partneři. 
 
Žádné takové doporučení neexistuje, nicméně granty mají podpořit excelenci ve Widening zemích, 
takže minimálně 60 % celkového grantu by mělo připadnout koordinátorovi.  
 

2. Je očekáváno, že budeme v rámci centra Excelence budovat novou organizační jednotku? A 
pokud ano – je očekáváno, že to bude na úrovni fakulty nebo jen oddělení? Nebo je možné, 
aby centrum excelence bylo zařazeno pod náš Ústav CxI TUL pouze jako jeden z řešených 
projektů, který však bude mít pro CxI strategický význam? 
 

Viz reakce na otázku č. 5. 
 

3. Máme do projektu uvést, že součástí řešení bude také upgrade zařízení, které ale bude 
financováno z komplementárního projektu OP Jan Amos Komenský, který bude financován 
českým rozpočtem? 
 

Jelikož máte do návrhu stručně zmínit, z jakých zdrojů bude pocházet doplňkové financování, můžete 
samozřejmě popsat, na co budou tyto finance využity. Jelikož však je k dispozici pouze 10 stran, není 
toto nutné rozvádět. 
 
 

4. Jaká je v Teaming míra financování? Z výzvy jsem vyčetla, že 100%ní dotace – je to tak 
správně? 
 

Áno, miera dotácie je 100% 
 

5. Co znamená, že „Center will have full autonomy in decision making“? Mohli byste dát 
konkrétní příklad? 
 

Na dotaz reagoval p. Dočkal Projekt RICAIP). EK dosud nezveřejnila FAQs, kde přislíbila detailně 
vysvětlit otázku autonomie. Nicméně máme k dispozici FAQs pro TEAMING v předchozím programu 
H2020 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/widespread-01-2018-
2019/1815116-teaming_phase_2__2018_faqs_en.pdf - problematika CoE (kategorie C – od str. 8) 
Každopádne, autonómia centra nemusí byť nutne zabezpečená priamo novým IČO, ale Centrum by 
malo mať právomoc samostatne rozhodovať o prijímaní nový pracovníkov, stanovovať im platy, 
rozhodovať o svojich budúcich účastiach v projektoch a určovať svoju stratégiu rozvoja. 
 

6. Kdy myslíte, že můžeme počítat se zahájením projektu? 2023? 
 

Termín realizácie projektu sa bude upresňovať pred podpisom grantovej zmluvy, ale vo všeobecnosti 
je potrebné uvažovať o min. 8 mesiacoch odo dňa podania žiadosti, resp. od termínu hodnotiaceho 
kola.  
 

7. Jaké jsou přílohy pro 1. fázi projektu TEAMING? V části A projektového návrhu se uvádí 
rozpočet. Jak moc je detailní – musíme jej členit na položky personální, subdodávky, 
purchases, indirect costs atd.? Jak je tento rozpočet závazný pro 2. fázi? 

 
Žádné přílohy se v 1. kole nepřikládají. V kolonce Rozpočet se v 1. kole uvádí pouze celková částka, 
kterou budete požadovat z Horizontu Evropa (takže nemusíte řešit jednotlivé položky rozpočtu). Ano, 
rozpočet je závazný. 
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8. Fraunhofer Gesellschaft má několik institutů, ale jeden PIC kod. Jak zohlednit instituty v 
rozpočtu? Lze rozpočet rozdělit po jednotlivých institutech? 
 

V 1. kole se uvádí pouze celkový rozpočet. Tuto problematiku vyřešíme výhledově ve spolupráci 
s našimi finančními národními kontaktními bodmi. 
 
 

9. Musíme v 1. fázi uvádět jmenovitě řešitelský tým? 
 

V 1. kole vyplňujete v části A administrativní formulář (každý partner svůj), dále hlavní kontaktní 
osobu (= hlavního řešitele). V části B pak popisujete partnerskou instituci jako celek. Skladbu 
partnerů nelze měnit ve 2. kole. 
OPRAVA: Tabulka účastnících se výzkumných pracovníků v šabloně pro 1. kolo není. 
 

10. VaV aktivita nesmí překročit 10% z rozpočtu Horizon Europe (HE) projektu. Máme toto 
chápat jako z 10% rozpočtu HE nebo včetně OP Jan Amos Komenský? 

 
10 % na VaI se týká výhradně grantu Horizont Evropa. 

 
 
TWINNING 

1. Může se Švýcarsko účastnit výzvy Twinning jako associated partner, tj. bez nároku na 
financování? Ve fact sheet, který byl zveřejněn SERI je uvedeno, že se účastníci z non-
associated zemí aktivit Coordination and Support Actions (CSA) nesmí účastnit (pokud není 
ve výzvě uvedena výjimka).  

 
Švýcarsko je neasociovaná třetí země, může se zapojovat do projektů RIA a IA bez nároků na 
financování, nemůže žádat o individuální granty ani se zapojovat jako partner do CSA projektů pokud 
není v textu výzvy uvedeno jinak – takže nejen do Twinning, ale i do ostatních Widening nástrojů 
nemůže. Nositel grantu ERA Chairs může pocházet z jakékoliv země na světě (s výjimkou země 
koordinátora, tudíž i ze Švýcarska. Informace ke Švýcarsku i na českém webu 
https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/346/svycarsko-zustava-%22treti-zemi%22-pro-
vyzvy...  
 

2. Musí být partneři ve výzvě Twinning pouze výzkumné organizace/univerzity, nebo to mohou 
být i průmyslové společnosti? 

 
Pokud je splněna základní podmínka 1 + 2 (koordinující výzkumná organizace/VŠ + 2 pokročilí 
partneři VO/VŠ), tak mohou být další partneři, a to i podniky a další subjekty, musí ale být 
zdůvodněno, proč jsou v konsorciu, jakou budou hrát úlohu a jakou budou mít přidanou hodnotu a 
čím přispějí k naplnění cílů. 
 
 
 
ERA CHAIR 

1. Pochopila som správne, že ERA Chair holder teda nie je známy pri písaní žiadosti? Je 
potrebné urobiť výberové konanie až po schválení projektu? Akú má potom poskytovateľ 
grantu istotu v jeho excelentnosti? 
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V rámci H2020 kandidát na ERA Chair holdra měl být transparentně vybrán až po zahájení projektu na 
základě mezinárodního výběrového řízení. V rámci projektu a následně před výběrem byly stanoveny 
požadavky na kandidáta a naše management committee ve spolupráci s Advisory board posuzovala 
podané přihlášky a zvala kandidáty, jejichž profil odpovídal našim očekáváním, k pohovoru.   
 
V Horizonte Európa bude potrebné poznať ERA Chair holdra už v čase písania žiadosti 
o grant/projektového zámeru, nakoľko sa k nemu prikladá jeho CV. 
 
 
HOP-ON facility 

1. Je již známo jakým způsobem bude Hop on facility fungovať? Vyplniť nějakou žádosť, osloviť 
přímo koordinátora schváleného projektu či jinak? 

 
Nástroj Hop-on je detailně popsán na stránkách 42 – 45 Pracovního programu WIDERA 2021-22. 
Návrhy na doplnění partnera z Widening země podávají koordinátoři projektů, kteří již grant získali 
v rámci některé z výzev klastrů Pilíře 2, v jejichž konsorciu žádný partner z WC není. Návrh podávají 
v režimu změn části B, kde doplní úlohu nového partnera. Mohou žádat o navýšení rozpočtu o 200 – 
500 tisíc eur, přičemž tato částka je určena novému partnerovi (s výjimkou 10 %, které si může 
nárokovat koordinátor). Pokud bude žádost schválena, podá koordinátor oficiálně žádost o 
amendment. Výzva se otevře 4. 1. 2022, a bude mít dva termíny sběru žádostí: 20. 4. a 10. 11. 2022. 
Takto by mělo být podpořeno až 80 projektů. Oslovit koordinátora úspěšného projektu je možné. 


