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► Práce v evropských projektech od roku 2009 (management, sestavování žádostí a konsorcií, řešení projektů, 

zapojení do odborných pracovních skupin)

► External consultant from project idea to finalization of H2020, INTERREG, EUROSTARS projects since 2014 

(public administration, SMEs, academia) Externí konzultant od nápadu až po finalizaci projektu v programech 
H2020, INTERREG, EuropeAid, EUROSTARS od roku 2014 (veřejná správa, soukromý sektor, akademická obec)

► Reviewer a evaluátor v programech H2020 a INTERREG. Práce v mezinárodních porotách a vědeckých radách.

Agentura pro evropské 

projekty & management 

Podpora rozvoje k vyspělé, udržitelné a rovnoprávné informační společnosti. Toto poslání 

je uskutečňováno plněním dílčích aktivit:

► Příprava a vedení odborných analýz, studií a projektů 

► Vstup do národních a mezinárodních projektových pracovních skupin a sítí, prezentace 
aktivit na národní a mezinárodní úrovni



Proces honocení

Zdroj: https://ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/


Proces hodnocení - první kroky

► Výběr hodnotitelů z databáze

► Rozeslání pozvánek hodnotitelům 2-3 měsíce 

dopředu

► Sestavení hodnotících panelů - hodnotitelé s 

různými, ale doplňujícími se znalostmi

► Žádosti jsou po kontrole způsobilosti zaslány 

hodnotitelům



Proces hodnocení - individuální zpráva

► Každý hodnotitel obdrží cca 6 - 14 žádostí

► Dle druhu výzvy - 1 žádost = několik hodin až 

půl dne

► Individuální hodnotící zpráva odevzdána 

pomocí online systému vyplněná do šablony 

(skóre & popis)

► Žádný kontakt s ostatními v panelu



Hodnotící kritéria

► 3 základní kritéria
►Excellence (relevantní k popisu výzvy / tématu)

►Dopad

►Kvalita a efektivita implementace

► Subkritéria specifikovaná dle druhu akce (IA, 

RIA, CSA…)

► Další kritéria
►Scope of proposal (ANO/NE)

►Operational capacity
►Výjimečné financování účastníků / mezinárodních organizací ze třetích

zemí

Detailnější informace najdete: 

Funding and Tenders Portal, reference documents



Hodnotící kritéria - novinky v HE

► Nová další kritéria
► Aktivity, které by neměly být financovány

► Do no significant harm principle

► Nová další kritéria dle výzvy
► Využití artificial Intelligence

Detailnější informace najdete: 

Funding and Tenders Portal, reference documents



Evaluační panel

► Několik dní jednání evaluačních panelů ke každé výzvě (možnost dohody 

na dálku)

► Evaluační panel ke každé žádosti: hodnotitelé, rapporteur, moderátor (+ 

pozorovatelé)

► Přibližně 2 hodiny jsou alokovány na dohodu o znění textu a skóre 

(consensus report). 

► Jednání panelu trvají dokud nenastane dohoda, případně “minority view”

► Kontrola kvality závěrečných zpráv

► Následné čtení žádostí, které dosáhly nad prahovou hodnotu dalšími 

hodnotiteli



Závěrečný panel

► Závěrečný panel všech přítomných expertů se 

shodne na konečném hodnocení a textech

► Žádosti, které dosáhly nad prahovou hodnotu jsou 

znovu prezentovány

► Také proběhne prezentace žádostí s “minority 

view” 

► Stejné skóre => další kritéria vzata v potaz

► Doporučení seznamu žádostí dle výsledků



Proces hodnocení je

… časově náročný

… namáhavý

… komplexní

Ale díky tomu je

… fér

… nestranný a nezávislý

… zabezpečující výběr nejlepších 

žádostí a konsorcií



Děkuji!

Iva Walterova

iva.walterova@gmail.com

walterova@epma.cz
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