Často kladené otázky
1. Aké veľké percenutálne zastúpenie výskumnej dimenzie zvoliť v žiadosti/projektových
zámeroch pri Twinning a ERA CHAIR?
Odpoveď:
Európska komisia určuje len maximálnu výšku rozpočtu, ktorá môže byť použitá na výskumné
činnosti. Pri Twinningu v programe Horizont Európa je to 30%. Z toho minimálne 70% musí byť
v rozpočte koordinátora a musí sa uskutočňovať sa u neho. Pri ERA Chair je to 10%. Do akej miery
žiadateľ využije financie na výskum je na rozhodnutí žiadateľa a na cieľoch a stratégií
pripravovaného projektu.
2. Na HOP ON FACILITY schému bude vypísaná špeciálna výzva? Alebo koordinátor bude hľadať
chýbajúceho partnera zo zaostávajúcej krajiny prostredníctvom Partner Search, vo fáze pred
podpisom grantovej zmluvy uspešnej projektovej žiadosti v rámci 2. piliera?
Odpoveď:
Na Hop on Facility bude vyhlásená samostatná výzva a účastníkov týchto projektov, resp.
partnerov si môže hľadať alebo priamo koordinátor schváleného projektu v programe Horizont
Európa (pozor, nie v programu Horizont 2020) alebo aj inštitúcie z widening krajín môžu osloviť
koordinátora so záujem na účasti v projekte.
Samozrejme sa k tomu bude môcť využiť aj tzv. Partner Search, ktorý pomôže distribuovať cez
svoje projektové a iné siete do celej Európy Národná kancelária Horizontu.
3. Sú oprávnenými subjektami pre výzvy Teaming súkromné výskumné inštitúcie?
Odpoveď:
Pre výzvy na Teaming v programe Horizont Európa sú ako koordinátor oprávnené tieto inštitúcie:
univerzity; výskumné organizácie (v dokumentoch Európskej komisie nie je špecifikované, či
súkromné alebo verejné); národné alebo regionálne autority alebo agentúry financujúce výskum.
Partnerom v projekte musí byť minimálne jedna špičková univerzita alebo výskumná organizácia
z iného členského alebo asociovaného štátu.
4. Je potrebné/dôležité do žiadosti/projektového návrhu uviesť definíciu ako sa bude merať
kvalita výskumu?
Odpoveď:
Určite je to dobré, predovšetkým preto, aby všetci účastníci mali jednotné kritériá. Skúsenosti
z projektov sú niekedy aj také, že jednotlivé krajiny majú rôzne očakávania, prípadne zvyky a práve
jasné zadefinovanie spôsobu merania výskumu a ukazovateľov kvality výskumu predídu potenciálnym
problémom pri riadení projektu.
5. Ako si sám môžem skontrolovať úplnosť žiadosti/projektového zámeru?

Odpoveď: Súčasťou dokumentov uverejnených pri každej výzve na predkladanie
žiadostí/projektových zámerov je aj dokument Self-evaluation form. Tento dokument obsahuje
jednotlivé hodnotiace otázky, prostredníctvom ktorých externí hodnotitelia Európskej komisie
žiadosti hodnotia. Tieto otázky sú členené podľa kapitol žiadosti (excellence, impact,
implementation) a každý záujemca si môže sám „vyhodnotiť“ svoju žiadosť/projektový zámer.

