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Nový rámec pro partnerství

• Motivace zjednodušit a systematizovat portfolio 
evropských partnerství, s ohledem na jejich množství a 
strukturu v rámcovém programu Horizon 2020

• Partnerství představují mechanismus navázání výzkumu a 
vývoje na potřeby politik, rozvoj synergií s národními a 
regionálními programy, vytvoření širokých sítí partnerů

• Strategický a na dopadu založený přístup k partnerstvím, 
který formuluje kritéria pro výběr, implementaci, 
monitorování a hodnocení partnerství v celém životním 
cyklu

• Součást procesu strategického plánování ve spolupráci s 
členskými státy a Evropským parlamentem
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Nový rámec pro partnerství

Nařízení

• Recitál 16 a 17

• Definice 3

• Článek 8 – typologie, podmínky: [“Financial contributions stemming 
from ESIF shall be allowed and considered as a national contribution.”]

• Příloha III: Partnerství – kritéria výběru, implementace, 
monitoring, hodnocení, ukončování, obnovení

• Příloha Va: oblasti pro institucionalizovaná partnerství

Specifický program

• Článek 4a: identifikace partnerství ve SP

• Strategický koordinační proces pro evropská partnerství
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Tři typy partnerství

V programu Horizon Evropa budou tři formy implementace 
partnerství:

I. Společně programovaná partnerství (co-programmed)
• vyšší flexibilita v implementaci co do složení partnerů, 

cílů a aktivit; širší komunita partnerů, střednědobé 
priority; dohoda, společná agenda

II. Společně financovaná partnerství (co-funded)
• partnerství s veřejným sektorem ve vztahu k národním 

programům a politikám; grantová dohoda a výzvy v 
pracovních programech

III. Institucionalizovaná partnerství (institutionalised)
• založená na čl. 185 nebo 187 SFEU, nebo Znalostní a 

inovační komunity EIT (KIC); centrální implementační 
struktura, legislativní proces
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Společné znaky

• Umožňují synergie s ostatními programy Víceletého 
finančního rámce 2021 – 2027

• Implementace založená na ročních pracovních 
programech nebo podobných rozvrzích

• Soulad s kritérii, včetně ukončení financování a principů 
přidané hodnoty

• Partnerství musí být efektivnější v naplňování cílů než 
běžné výzvy v pracovních programech

• Ambicióznější cíle s konkrétními dopady a se stanovením 
časové osy v souladu s politikami a prioritami EU

• Aktivní zapojení nových partnerů a posílení jejich 
finančního zapojení a závazků
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Průběh plánování partnerství

• Evropská komise předložila stínovému strategickému 
výboru návrh portfolia evropských partnerství, který  se po 
projednání s členskými státy ustálil na 49 kandidátech

• Proces přípravy institucionalizovaných partnerství probíhá 
vlastním legislativním procesem; návrh hodnocení dopadu 
bude předložen v průběhu roku 2020

• Pro společně programovaná a kofinancovaná partnerství 
probíhají konzultace s relevantními partnery a 
stakeholdery; zůstává otázka finančních závazků

• Pro všechna partnerství bude klíčová příprava strategické 
výzkumné a inovační agendy, případně cestovní mapy

• Partnerství budou identifikována ve strategickém plánu
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Portfolio of candidates for European Partnerships (49)

HEALTH

EU-Africa Global Health 

Innovative Health Initiative

Chemicals Risk Assessment

Fostering an ERA for Health research

Large-scale innovation and transformation of 
health systems in a digital and ageing society

Personalised Medicine

Rare Diseases

One Health AMR

Pandemics Preparedness

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE
High Performance Computing

Key Digital Technologies
Smart Networks and Services

AI, data and robotics 
Photonics Europe

Clean Steel - Low Carbon Steelmaking
European Metrology 

Made in Europe 
Carbon Neutral and Circular Industry

Global competitive space systems
(European Geological Service)

CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY
Transforming Europe's rail system
Integrated Air Traffic Management 

Clean Aviation
Clean Hydrogen 

Built environment and construction 
Towards zero-emission road transport

Mobility and Safety for Automated Road 
Transport 
Batteries

Clean Energy Transition
Sustainable, Smart and Inclusive Cities and 

Communities
Smart and zero-emission waterborne transport

FOOD, BIOECONOMY, NATURAL RESOURCES, 
AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 

Accelerating farming systems transition
Animal health: Fighting infectious diseases

Environmental Observations for a sustainable EU 
agriculture

Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth 
A climate neutral, sustainable and productive Blue 

Economy
Safe and Sustainable Food System for 

People, Planet & Climate
Circular bio-based  Europe

Water4All: Water security for the planet

 

PILLAR III AND 
CROSS-PILLAR 

EIT Climate KIC

EIT Health

EIT Manufacturing

EIT Food

EIT InnoEnergy

EIT Manufacturing

EIT Raw Materials

EIT Digital

EIT Urban Mobility

EIT Cultural and Creative 
Industries

Innovative SMEs

European Open Science 
Cloud (EOSC)



Q1/2020 - Rekapitulace

• Workshop k partnerstvím 22. ledna + B2B jediné zasedání 
stínového výboru HEU 23. ledna

• ERA-LEARN Workshop 9. – 10. března: 
https://www.era-learn.eu/documents/era-learn-ws-report-s
upporting-the-preparation-of-future-european-partnerships.
pdf

• Rozdělení na partnerství 2021/22 a další – cca 30 akutních 
kandidátů (vyjma EIT KICs)

• Krize v důsledku šíření onemocnění Covid-19
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Partnerství by měla být otevřenější a transparentnější, 
je třeba více zapojit sektorová ministerstva, 
regulátory a další partnerství. Od počátku by měla 
existovat strategie ukončení daného partnerství.



Q2/2020 - Rekapitulace

• Publikace návrhů partnerství (především ta, která začínají 
v roce 2021/22)

• Dokončování SRIA / Cestovní mapy

• Závazky partnerů (ČS, průmysl)

• Koherence a spolupráce mezi partnerstvími, případné 
synergie s dalšími programy (EK report)

• Webová stránka EK a kontakty na evropská partnerství
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https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-
and-innovation-framework-programme/european-partn
erships-horizon-europe_en#partnership-candidates-and
-contact-details



Harmonogram příprav

• Červen 2020: formální žádost o podání informací k výši 
indikativních příspěvků členských států (T: 2. pol. září) – 
jedna odpověď za ČS = nutnost koordinace

• Září 2020: nejdřívější termín přijetí návrhů EK na zřízení 
iniciativ podle čl. 185 a 187 SFEU, v závislosti na 
projednávání VFR

• Po přijetí WP 2021/22: podpis MoU pro společně 
programovaná EP a otevření výzev pro společně 
financovaná EP

• Finální rozhodnutí k jednotlivým partnerstvím bude záviset 
na pokroku v přípravách a závazcích partnerů

• Témata: závazky, kritéria, koherence, synergie, řízení, 
monitoring, VFF, Covid-19 a EP k připravenosti na 
pandemie
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Děkuji Vám za pozornost! 

Mgr. Jan Vašíček

Odbor výzkumu a vývoje

MŠMT

Jan.Vasicek@msmt.cz


