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PRAVIDLA

Pravidla hodnocení (kritéria, bodování a prahové 
hodnoty):

• popsány v části H Obecných příloh pracovního programu 
(výjimky uvedeny u jednotlivých výzev)

• proces administruje Výkonná agentura pro výzkum  (REA)

• po uzávěrce výzvy posoudí REA

 splnění podmínek způsobilosti a přípustnosti (obsahuje 
všechny náležitosti, počet stran, čitelnost, původ 
koordinátora, počet partnerů, výše rozpočtu, délka trvání)

 z výzvy TWINNING 2015 vyřazeno 6 návrhů, 2017 – 5 

 z výzvy ERA Chairs 2014 vyřazeno 11 návrhů, 2017 – 4
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-h-esacrit_en.pdf


KRITÉRIA

• výběrová kritéria (Selection Criteria)

operační kapacita (Operational Capacity): v rámci kritéria 
Implementace indikují experti, zda jsou partneři schopni (podle 
svých kompetencí a zkušeností) projekt úspěšně realizovat

finanční kapacita (Financial Capacity) – v průběhu přípravy 
grantové dohody provede koordinátor sebehodnocení

• kritéria pro přidělení grantu (Award Criteria)

bodové hodnocení
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BODY A JEJICH VÁHA
• kritéria pro udělení grantu

 Excellence

 Impact

 Implementation

• bodování: max. 5 bodů v každém kritériu (0,5 bodu možné)

• prahové hodnoty

– kritérium: 3 body

– celkově:   10 bodů

 při stejném počtu bodů – sub-kritéria (témata nepokrytá jinými 
návrhy, body za excelenci, body za impakt, geografické pokrytí 
– nově od letošního roku, rozpočet pro MSP, genderová 
vyváženost konsorcia)

TWINNING: 2015 - min. 13,5 bodu, 2017 – 14 bodů

ERA Chairs: 2014 - min. 12 bodů, 2017 - 13,5 bodu
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PRŮBĚH HODNOCENÍ

1. hodnocení na dálku (remote evaluation) – každý expert 
připraví IER (Individual Evaluation Report)

2. konsensuální jednání online + v Bruselu (osobní účast 
expertů) - briefing od EK (aktuální verze obecné části z 29. 
11. 2017 zde)

3. jednání panelu - vypracování společné ESR pro každý návrh 
(Evaluation Summary Report)

4. dle počtu bodů sestaven seznam projektů

- k financování (main list)

- omezený počet v zásobníku (reserve list)

- nad prahem bez šance na grant (over threshold)

- pod prahem (below threshold)
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/h2020_expert-briefing_en.pdf
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HODNOTITELÉ

•nezávislí experti

•vyloučení střetu zájmů, zachování důvěrnosti

•vybírá REA z databáze expertů (nyní cca 180 000)

•povinné podmínky: max. 200 placených dní v průběhu 
4 let, geografická vyváženost, poměr mužů a žen, 25 
% nováčků pro každou výzvu, vyváženost veřejného a 
soukromého sektoru

•seznamy nasmlouvaných hodnotitelů za každý rok 
zveřejňovány na PP (aktuálně za rok 2016)

8

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


HODNOTITELÉ

Statistiky 2014 – 2016 (zdroj EK)

•cca 130 000 expertů v databázi

•69 % mužů, 31 % žen

•uzavřené smlouvy s cca 22 000 hodnotiteli

•65 000 uzavřených smluv (cca 3 smlouvy na 1 
experta)
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DATABÁZE

Zdroj: EK

CZ 0,9 %

SK 0,6 %

IT 13,6 %

ES 11,5 %

DE 8,6 %
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NASMLOUVANÍ
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Zdroj: EK

CZ 1,2 %

SK 0,7 %

IT 10,8 %

DE 9,4 %

ES 9,1 %



KONTROLA PROCESU

Nezávislý pozorovatel (Independent Observer, IO)

•vybírá REA

•přítomen konsensuálnímu jednání v Bruselu

•konflikt zájmů a důvěrnost informaci

•sleduje dodržování pravidel hodnocení - v případě 
jejich porušení může celý proces zastavit

•sepisuje souhrnnou zprávu s doporučeními

•seznam IO na PP (aktuálně za r. 2016 - General expert 
lists:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

p/en/funding/reference_docs.html)
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


HODNOTITELÉ + IO

2014
SEWP CZ 0, SK 2 (SK)

2015
SEWP CZ 3 (Uruguay, UK, CZ) , SK 2 (SK)

IO CZ 1 (CZ), SK 0

2016
SEWP CZ   2 (BE, CZ), SK 2 (SK)

IO CZ   1 (IT), SK 1 (CH)
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HODNOTITELÉ

•profesní původ

–Higher education (HE)

–Research organisation (RO)

–Non-research public body (NRPuB)

–Non-research private body (NRPrB)

–Other (OTH)

•geografický původ

–Associated Country (AC)

–Member State (MS)

–Other Country (OC)

14



TWINNING 2015

•celkem 264 hodnotitelů (1 projekt – 3 experti)

–49,6 %  žen (131)

–105 HE, 53 RO, 12 NRPuB, 72 NRPrB, 22 OTH

–22 AC, 237 MS, 5 OC

• jednání v Bruselu

–konsensuální zasedání v Bruselu (+ účast nezávislého 
pozorovatele): 29. 6. – 9. 7. 2015

–zasedání panelu: 10. 7. 2015
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TWINNING 2017

•celkem 249 hodnotitelů (1 projekt – 3 experti)

–38,6 %  žen (96)

–137 HE, 54 RO, 5 NRPuB, 41 NRPrB, 12 OTH

–11 AC, 219 MS, 19 OC

–23,3 % nováčci pro SEWP (58)

• jednání v Bruselu

–konsensuální zasedání v Bruselu: 19. – 22. 2. 2018

–zasedání panelu: 23. 2. 2018
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ERA CHAIRS 2014

•celkem 37 hodnotitelů (1 projekt – 3 experti)

–45,9 %  žen (17)

–29 HE a VO, 8 soukromé komerční firmy (nevýzkumné)

–35 MS, 2 OC

• jednání v Bruselu

–konsensuální zasedání v Bruselu (+ účast nezávislého 
pozorovatele): 1. - 5. 12. 2014

–zasedání panelu: 5. 12. 2014
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ERA CHAIRS 2017

•celkem 63 hodnotitelů (1 projekt – 3 experti)

–46 % žen (29)

–27 HE, 18 RO, 3 NRPuB, 12 NRPrB, 3 OTH

–1 AC, 59 MS, 2 OC

• jednání v Bruselu

–konsensuální zasedání v Bruselu: 29. 1. – 1. 2. 2018

–zasedání panelu: 2. 2. 2018
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DOPORUČENÍ

•malý počet z CZ i SK zapsat se do databáze

2015 – CZ 30, SK 17 (celkem hodnotilo 

3 363)

2016 – CZ 37, SK 13 (celkem hodnotilo 
3 653)

•experti: často kladené otázky (FAQs) na PP –
zde

•propagační video REA na YouTube zde
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html#c,faqs=categoryMachineName/t/pp_roles_and_rights/0/1/1&categoryMachineName/t/p_registration/0/1/1&categoryMachineName/t/work_programme_calls/0/1/1&categoryMachineName/t/p_submission_eval/0/1/1&categoryMachineName/t/ethics_research_integrity/0/1/1&categoryMachineName/t/grants/0/1/1&categoryMachineName/t/audit/0/1/1&categoryMachineName/t/experts/1/1/1&categoryMachineName/t/eu_research_policy/0/1/1&programmeList/t/FP7/1/1/0&programmeList/t/RFCS/1/1/0&programmeList/t/Consumer Programme/1/1/0&programmeList/t/3rd Health Programme/1/1/0&programmeList/t/COSME/1/1/0&programmeList/t/Justice Programme/1/1/0&programmeList/t/H2020/1/1/0&programmeList/t/EAC/1/1/0&+undefined/undefined
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=awMvFluq_mw


DĚKUJI ZA POZORNOST

voseckova@tc.cz
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