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Nástroj Hop On je jedním ze čtyř nových 
průřezových opatření balíčku Advancing 
Europe Package, který v rámcovém 
programu Horizont Evropa (HE) doplnil 
čtyři hlavní nástroje z předchozího 
programu H2020 (TEAMING, TWINNING, 
ERA Chairs a program COST). Společně 
cílí na snižování přetrvávajících rozdílů 
ve výkonnosti výzkumu a inovací 
prostřednictvím sdílení znalostí
a odborných poznatků napříč EU. Nástroj 
umožňuje přistoupení jednoho partnera 
ze skupiny tzv. Widening zemí ke 
konsorciu kolaborativního projektu HE.

ZPŮSOBILÉ PROJEKTY

O nového partnera z Widening země se mohou 
ucházet projekty financované v klastrech Pilíře 2 
(Globální výzvy a konkurenceschopnost) a v EIC 
Pathfinder v Pilíři 3 (Inovativní Evropa) programu 
HE s již podepsanou grantovou dohodou a bez part-
nera z jakékoliv Widening země. Jedná se vždy vý-
hradně o kolaborativní projekty typu RIA – Rese-
arch and Innovation Action. Seznam způsobilých 
projektů je zveřejněn na Portálu pro finanční pří-
ležitosti a veřejné zakázky (FTOP) u výzvy Hop On 
a je Evropskou komisí aktualizován každý týden. 
Subjekty z Widening zemí se zájmem o přistoupe-

ní mohou oslovit přímo koordinátora relevantního 
projektu vyplněním kontaktního formuláře po při-
hlášení do FTOP (tlačítko Contact u každého pro-
jektu).

SKUPINA WIDENING ZEMÍ
•  13 tzv. nových členských států EU 

(včetně Česka), Portugalsko a Řecko,
•  9 nejvzdálenějších regionů EU,
•  země přidružené k programu Horizont Evropa 

spadající do kategorie zemí s nízkými 
a středními příjmy (v H2020 jich bylo 12).

Jmenný výčet Widening zemí je uveden u výzvy 
v kolonce Call updates.

CHARAKTERISTIKA VÝZVY 2022
Identifikátor:
HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01
Rozpočet celkem: 40 mil. €
Rozpočet na nového partnera: 0,2–0,5 mil. €
Typ: Jednokolová
Datum otevření: 27. 1. 2022
Termíny uzavření: 20. 4. a 10. 11. 2022
Předpokládaný počet projektů: 80



POSTUP PODÁNÍ,
HODNOCENÍ A ZAPOJENÍ
NOVÉHO PARTNERA

Návrh na přistoupení nového partnera předkládá 
koordinátor (po odsouhlasení celým konsorciem).  
Zahrnuje doplnění aktivit, které mohou mít formu 
buď nového úkolu, nebo i celého pracovního balíčku, 
včetně rozpočtových alokací pro nového partnera. 
Aktivity a úkoly nového partnera vyplňuje koordi-
nátor do speciální šablony, ke které pak nahraje ja-
ko přílohu původní podepsanou Grantovou dohodu 
obsahující administrativní část A, část B a tabul-
ku s rozpočtem. Musí být zcela jasné, co bude no-
vý partner dělat a čím do projektu přispěje. Zvýše-
ní rozpočtu je určeno výhradně novému partnerovi, 
nicméně koordinátor si z této částky může nároko-
vat až 10 % na administraci projektu.

Návrhy hodnotí nezávislí odborníci se zaměřením 
na přidanou hodnotu nového partnera a pracovní 
balíček nebo úkol přidělený této instituci v kontex-
tu probíhajícího projektu. Projekt jako celek není 
znovu hodnocen. EK usiluje o to, aby návrhy Hop On 
posuzovali stejní experti, kteří hodnotili projekt pů-
vodní (minimálně jeden expert má být stejný). Celý 
proces hodnocení by neměl trvat déle než dva mě-
síce od data uzavření výzvy.

Po vyhodnocení podaných návrhů jsou koordináto-
ři úspěšných projektů vyzváni, aby podali žádost 
o změnu grantové dohody (GA Amendment) ve 
smyslu přistoupení nového partnera, změn v akti-
vitách projektu a navýšení rozpočtu. 

Odpovědi EK na často kladené otázky jsou uvedeny 
na FTOP u výzvy. 

Výzva 2022 je pilotní, v pracovním programu 
2023/24 může dojít ke změnám (leták bude pravi-
delně aktualizován).

PODPORA ZE STRANY
NÁRODNÍCH KONTAKTŮ
Národní kontakty sledují možnosti využití nástroje 
Hop On v okruhu výzev v jejich působnosti a posky-
tují nejaktuálnější informace.

UŽITEČNÉ ODKAZY
Výzva Hop On Facility 2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/
topic-details/horizon-widera-2022-access-07-
01;callCode=HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07 

Projekty způsobilé pro nástroj Hop On v r. 2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/
horizon/hop-on

E-learningové video TC AV ČR k nástroji Hop On
https://www.horizontevropa.cz/cs/e-learning/
yiifelearning/49/nastroj-hop-on%3A-pilotni-
vyzva-2022

Informační leták k nástrojům Widening v HE
https://www.horizontevropa.cz/cs/publikace/
yiifpublications/14/widening-v-horizontu-evropa

České národní kontakty
https://www.horizontevropa.cz/cs/narodni-
kontakty

Kdo jsme?

Technologické centrum AV ČR – oddělení Národní 
informační centrum pro evropský výzkum (NICER) 
je respektované národní informační, konzultační 
a školicí pracoviště pro problematiku rámcových 
programů (RP). Nabízí českým subjektům komplex-
ní podporu a poradenství v celém průběhu přípravy 
a řešení projektů RP. Tyto činnosti jsou poskytová-
ny bezplatně, v současné době jsou hrazeny MŠMT 
z projektu sdílených činností CZERA (identifikační 
kód MS2103). Zabezpečuje je tým vyškolených ná-
rodních kontaktních pracovníků (NCP) pro jednot-
livé oblasti RP.
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