POPIS ÚROVNĚ

5

INDIKÁTORY

5_G

G. Fungující mezinárodní spolupráce ve VaVaI jako příspěvek
ke zvyšování znalostní a vzdělanostní úrovně ČR, k řešení
společenských výzev ČR a ke zvyšování přidané hodnoty
ekonomiky ČR

4

OBECNÝ CÍL

4_C1

1. Zvýšení úrovně strategického zacílení mezinárodní
spolupráce ve VaVaI podle společenských výzev a strategických
priorit ČR

2. Růst kvality a zvýšení míry excelence VaVaI v ČR skrze
participaci na projektech mezinárodního výzkumu a vývoje a
inovací

4_C3

3. Rozvoj mezinárodní spolupráce výzkumých organizací a
podniků v oblasti VaVaI

4_C4

4. Růst úrovně řízení lidských zdrojů na poli mezinárodního
VaVaI

3

SPECIFICKÝ CÍL

3_C1.1

1.1 Strategická orientace mezinárodního VaVaI v ČR jako
příspěvek k řešení společenských výzev ČR a k realizaci priorit
ČR na poli VaVaI prostřednictvím spolupráce s mezinárodními
partnery

Interní statistiky
ISIX
ISVaVaI (CEP),
ISVaVaI (RIV)

viz 3_C1.1

4_C1

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
IND_07 Počet výsledků druhu J/A (Jimp), J/B (JSc)
IND_08 Počet výsledků druhu P, F, G, R, Z
IND_09 Počet publikačních výsledků poddruhu J/A (Jimp) nebo J/B
(JSc) ve spoluautorství se zahraničním autorem

ISVaVaI (RIV)
WoS
SCOPUS

NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ PROGRAMU
• Nastavení programu a realizace aktivit nepřispívají k
naplnění definovaných cílů programu I-E II

METODIKA HODNOCENÍ PROGRAMU
• Program jasně popisuje cíle a nástroje, které jsou k jejich realizaci potřeba
(Program I-E II. Materiál )
• Program má zřetelně popsanou intervenční logiku se zmapovanými vztahy CÍLE → NÁSTROJE K JEJICH
DOSAŽENÍ → INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ
(tento list; tj. Příloha 2 )
• Program má nastavenou a popsanou INDIKÁTOROVOU SOUSTAVU
(Soubor podkladových analýz, E. Indikátory; program I-E II, Kap. 15, Tab. 5 )
• Je popsána metoda určení hodnoty INDIKÁTORU a datové zdroje k jeho ověření
(Soubor podkladových analýz, E. Indikátory )
• Plnění cílů programu I-E II skrze naplňování indikátorů je průběžně kontrolováno MONITORINGEM a
EVALUACEMI programu
(Program I-E II, Kap. 15; jinak podle Soubor podkladových analýz, D. Interim pro program I-E I )
,

NESPRÁVNĚ NASTAVENÁ/ZCELA ABSENTUJÍCÍ STRATEGIE
zaměření podpory v rámci konkrétní aktivity.
• Podpora směřuje k vědním oblastem, které ve spolupráci s
daným partnerem nepřispívají naplnění cílů programu I-E II.

KRITÉRIA PRO GEOGRAFICKÉ A TEMATICKÉ ZACÍLENÍ PODPORY SPOLUPRÁCE (Příloha 1. ) jako podklad pro
ŘÍZENÍ PROGRAMU
• Existují kritéria pro evaluaci zaměření aktivit v bilaterální spolupráci
• Navržená aktivita vykazuje vícenásobnoou shodu s Kritérii a tak přispěje k plnění cílů programu I-E II
• Metodika evaluace je i nadále rozvíjena směrem k maximalizaci přínosů programu I-E II

NÍZKÝ POČET VÝSLEDKŮ
• Projekty realizované v programu I-E II vedly k nízkému
počtu výsledků

METODIKA HODNOCENÍ PROJEKTU (EX ANTE - INTERIM - EX POST)
(tj. výběrový proces; průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení)
• Hodnotící proces v průběhu VES/Výběru projektů na mezinárodní úrovni je v souladu s legislativou; je odborně
kvalitní a nezávislý
• Vysoce odborný hodnotící proces (OPO) zajišťuje naplňování kvalitativních kritérií programu I-E II
• Příjemcem jsou řádně podávány průběžné a závěrečné zprávy projektu umožňující monitoring plnění cílů
projektu ze strany poskytovatele; tyto jsou podrobeny vysoce odbornému hodnotícímu procesu (OPO)
• Je shromažďována a diskutována zpětná vazba OPO z hodnotícího procesu

a/nebo
4_C2

↗
5_G

NÍZKÁ KVALITA VÝSLEDKŮ
• Projekty realizované v programu I-E II sice vedly k
dostatečnému počtu výsledků, ale kvalita výsledků je sporná
(např. podle procentuálního zastoupení publikací v prvním
decilu či Q1-4 impaktovaných časopisů; podle M17+; aj.)
INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
viz 4_C3.1 a 4_C3.2

viz 4_C3.1 a 4_C3.2

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
viz 3_C4.1

viz 3_C4.1

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
IND_06 Počet projektů přihlášených k prioritní oblasti

ISIX
IS VaVaI

viz 3_C4.1

viz 3_C4.1

viz 3_C4.1

viz 3_C4.1

4_C3

4_C4

..k

↗
4_C1

3_C1.1

INDIKÁTORY EFEKTU INTERVENCE programu I-E II (Tab. 6)
N_01 Uplatnění strategických priorit ČR
ISVaVaI (VES)
interní statistika
ISIX
INDIKÁTORY EFEKTU INTERVENCE programu I-E II (Tab. 6)
WoS
N_02 Publikace v horním decilu impaktovaných časopisů
rozhovory, dotazníkové šetření,
N_03 Mezinárodní publikace v horním decilu impaktovaných časopisů případové studie
N_04 Citační ohlas
N_05 Využití publikačních výsledků
N_06 Využití aplikačních výsledků

2.1 Rozvoj bilaterální spolupráce na poli VaVaI se
strategickými zahraničními partnery, s nimiž má ČR uzavřenu
platnou dohodu (resp. prováděcí dokument charakteru
bilaterální mezivládní či mezirezortní dohody) pro aktivity
VaVaI

↗
4_C2

3_C3.1

PROPAGACE PROGRAMU
• Odborná veřejnost má plošně dlouhodobé povědomí o existenci a zaměření programu
• Subjekty VaVaI v ČR (ať už výzkumné organizace či VO) zahrnují program I-E II do svých institucionálních
strategií

..k

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
viz 4_C2

3_C2.2

NEDOSTATEČNÉ POVĚDOMÍ O PROGRAMU v cílové
skupině.
• Program není znám v celé cílové skupině, a proto není
zapojen do vlastních strategií jednotlivých potenciálních
uchazečů.

5_G

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
viz 3_C1.1

3_C2.1

PŘEDPOKLADY/OPATŘENÍ

relevance
rizika pro

GLOBÁLNÍ CÍL
INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
IND_01 Počet projektů podpořených programem
IND_02 Počet podpořených projektů v bilaterální relaci
IND_03 Počet podpořených projektů v multilarální relaci
IND_04 Počet úspěšně dokončených projektů (kat. U, V)
IND_05 Počet unikátních subjektů realizujících mezinárodní VaV v
programu (v pozici PŘÍJEMCE) IČ + orjk

4_C2

RIZIKA

ZDROJE PRO OVĚŘENÍ

vazba na
vyšší úroveň

úroveň
KÓD

2.2 Rozvoj multilaterální spolupráce na poli VaVaI zapojením
do existujících mezinárodních schémat podpory VaVaI

ISVaVaI (VES)
interní statistika
ISIX
INDIKÁTORY EFEKTU INTERVENCE programu I-E II (Tab. 6)
WoS
N_02 Publikace v horním decilu impaktovaných časopisů
rozhovory, dotazníkové šetření,
N_03 Mezinárodní publikace v horním decilu impaktovaných časopisů případové studie
N_04 Citační ohlas
e-CORDA
N_05 Využití publikačních výsledků
N_06 Využití aplikačních výsledků
N_07 Účast v rámcových programech
N_08 Pozice CZ subjektů v mezinárodních konsorciích

ŘÍZENÍ PROGRAMU
• Poskytovatel eviduje prioritní oblasti podle strategických dokumentů ČR k tomu určených
• Poskytovatel provádí dlouhodobou sondáž zájmu o prioritní oblasti zájmu ČR u potenciálních partnerů a
identifikuje potenciální partnery
• Jsou využívány též další mechanismy: KRITÉRIA PRO GEOGRAFICKÉ A TEMATICKÉ ZACÍLENÍ PODPORY
SPOLUPRÁCE; INTERIM HODNOCENÍ PROGRAMU apod.
NESPRÁVNĚ NASTAVENÁ/ZCELA ABSENTUJÍCÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ PROGRAMU - JEDNÁNÍ S PARTNERY
výběru mezinárodních partnerů pro aktivity v programu I-E • Poskytovatel aktivně vyhledává, podrubuje evaluaci a navazuje partnerství, bedoucí k naplňování cílů
II.
programu I-E II;
• Podpora směřuje k aktivitám, které nepřispívají naplnění
cílů programu I-E II
a současně
a/nebo
PŘÍLIŠ ÚZKÉ PORTFOLIO partnerů (států) ke spolupráci
• K naplňování cílů programu nejsou využívány všechny
relevantní možnosti, které existující bilaterální dohody
nabízejí

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
viz 4_C2

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
IND_10 Počet projektů realizovaných ve spolupráci výzkumné
organizace a podniku
IND_11 Počet výsledků P, F, G, R, Z (výsledky aplikovaného výzkumu)
ve spolupráci výzkumné organizace a podniku na CZ straně

3.1 Posilování míry spolupráce podniků a výzkumných
organizací na mezinárodních projektech VaVaI

3_C2.1

NÍZKÝ POČET PŘIHLÁŠENÍ PROJEKTU k PRIORITNÍ
OBLASTI
• Počet projektů v programu, které by směřovaly do
prioritních oblastí je nízký

3_C2.2

ISVaVaI (VES)
ISVaVaI (RIV)
interní statistika
ISIX

KRITÉRIA PRO GEOGRAFICKÉ A TEMATICKÉ ZACÍLENÍ PODPORY SPOLUPRÁCE (Příloha 1. ) jako podklad pro
ŘÍZENÍ PROGRAMU
• Existují kritéria pro výběr partnerů k bilaterální spolupráci
• Navržené partnerství vykazuje vícenásobnoou shodu s Kritérii a velmi pravděpodobně tak přispěje k plnění cílů
programu I-E II
• Metodika evaluace je i nadále rozvíjena směrem k maximalizaci přínosů programu I-E II

NÍZKÝ ZÁJEM o multilaterální formát mezinárodní
spolupráce obecně
• Potenciální uchazeči nejsou informováni o možnostech či
vlastnostech mechanismů multilaterální spolupráce COST a
EUREKA a volí jiné cesty k mezinárodní spolupráci, popř. na
mezinárodní rozměr aktivit VaV zcela rezignují

ŘÍZENÍ PROGRAMU - JEDNÁNÍ S PARTNERY
• Aktivní pozice ČR v zapojení do sítí COST a EUREKA; participace na rozvoji obou mechanismů;

NÍZKÝ ZÁJEM o spolupráci podniků a výzkumných
organizací
• Nízký počet projektů ve vazbě podnik - výzkumná
organizace (v jakékoliv pozici)

ŘÍZENÍ PROGRAMU
• Poskytovatel provádí dlouhodobou sondáž možností uplatnění této vazby u zahraničních partnerů a
identifikuje prostor potenciální aplikace
• Jsou využívány další již uvedené mechanismy: KRITÉRIA PRO GEOGRAFICKÉ A TEMATICKÉ ZACÍLENÍ PODPORY
SPOLUPRÁCE; INTERIM HODNOCENÍ PROGRAMU apod.

3_C3.1

a současně
PROPAGACE PROGRAMU
• Potenciální uchazeči jsou informováni o existenci a výhodách mechanismů multilaterální spolupráce
sdružených v programu I-E II

PROPAGACE PROGRAMU
• Potenciální uchazeči mají dlouhodobé povědomí o existenci mechanismu spolupráce v rámci programu I-E II
↗
4_C3

3_C3.2

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
IND_12 Počet unikátních subjektů - podniků - realizujících
mezinárodní VaVaI v programu
INDIKÁTORY EFEKTU INTERVENCE programu I-E II (Tab. 6)
N_09 Pozice firem v hodnotových řetězcích
N_10 Tržní pozice
N_11 Význam VaVaI v rozvoji firem
N_12 Ostatní dopady VaVaI v prostředí firem

3.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce podniků v oblasti inovací

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5)
IND_13 Počet postdoktorandů a doktorandů v projektech
3_C4.1

4.1 Růst úrovně řízení lidských zdrojů na poli mezinárodního
VaVaI

↗
4_C4

2

NÁSTROJ

..k

Podprogram INTER-ACTION
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ve výzkumu, vývoji a inovacích
(přínosy nástroje/podprogramu a vazba na cíle
viz Kap. 8.1)

↗
3_C1.1
3_C2.1
3_C3.1
3_C3.2
3_C4.1

2_I-A

2_I-C

Podprogram INTER-COST
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ve výzkumu, vývoji a inovacích
(přínosy nástroje/podprogramu a vazba na cíle
viz Kap. 8.2)

↗
3_C2.2
3_C4.1

2_I-E

Podprogram INTER-EUREKA
VÝBĚR PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
(přínosy nástroje/podprogramu a vazba na cíle
viz Kap. 8.3)

↗
3_C1.1
3_C2.1
3_C3.1
3_C3.2
3_C4.1

DÍLČÍ AKTIVITA

..k

1

1_I-A

Podpořený PROJEKT
v konkrétní VEŘEJNÉ SOUTĚŽI
v podprogramu INTER-ACTION

1_I-C

Podpořený PROJEKT
v konkrétní VEŘEJNÉ SOUTÉŽI
v podprogramu INTER-COST

1_I-E

Podpořený PROJEKT
na základě VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
v podprogramu INTER-EUREKA

ISVaVaI (CEP)
interní statistika
ISIX
rozhovory, dotazníková šetření

↗
2_I-A

↗
2_I-C

↗
2_I-E

Příloha 2. MODEL INTERVENČNÍ LOGIKY programu INTER-EXCELLENCE II

INDIKÁTORY EFEKTU INTERVENCE programu I-E II (Tab. 6)
N_13 Kvalifikace výzkumníků
N_14 Mezinárodní mobilita
N_15 Genderová rovnost
N_16 Úroveň řízení lidských zdrojů v organizaci

NÍZKÝ ZÁJEM podniků o integraci mezinárodní roviny do
inovačních aktivit
• Nízký počet projektů mezinárodní spolupráce ve VaVaI s
podnikem jako uchazečem/příjemcem

PROPAGACE PROGRAMU
• Potenciální cílová skupina má dlouhodobé povědomí o existenci mechanismu mezinárodní spolupráce v rámci
programu I-E II a jsou jí prezentovány benefity mezinárodní spolupráce v oblasti inovací
• Je k dispozici konzultace pro potenciální uchazeče

NEDOSTATEČNÁ OPATŘENÍ
• Počet reálných opatření v rámci Cíle 4. promítnutých do
veřejných soutěží/výzev je nízký a jejich dopad na Cíl 4. je
marginální

ŘÍZENÍ PROGRAMU
• Poskytovatel provádí dlouhodobou sondáž možností rozvoje lidských zdrojů v mezinárodním VaVaI; sbírá
zkušenosti dalších poskytovatelů a zvažuje zapojení konkrétních kroků do zadávacích dokumentací veřejné
soutěží resp. do souboru podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu u výběru
projektů na mezinárodní úrovni, a sice v případě souladu s Cílem 4. programu I-E II
• Mechanismus práce s lidskými zdroji v programu I-E II je udržován progresivním a aktuálním

Nevyužitá ALOKACE VEŘEJNÉ SOUTĚŽE/pro VÝBĚR
PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
• Nebyl podpořen dostatečný počet (kvalitních) projektů

PARAMETRY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE/VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI a jejich správné nastavení
• Parametry veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni jsou kompetitivní, nicméně motivační
• Podprogram má skrze parametry veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni dosah k
dostatečnému počtu uchazečů, kteří jsou schopni přispět cílům programu;

3_C3.2

ISVaVaI (CEP)
interní statistika
ISIX
ZAZ
EURAXESS
rozhovory, dotazníková šetření

3_C4.1

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5): Hodnotový podíl
datové zdroje jednotlivých indikátorů
stanovený pro konrétní VES na indikátoru
IND_01; IND_02; IND_04; IND_05; IND_06; IND_07; IND_08; IND_09;
IND_10; IND_11; IND_12; IND_13

a/nebo
+ příslušné N_indikátory
+ možné INDIKÁTORY VES podle Kritérií pro geografické a tematické
zacílení podpory spolupráce (Příloha 1. )

a současně
Nízká míra ÚSPĚŠNOSTI VEŘEJNÉ SOUTĚŽE/VÝBĚRU
PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
• Alokace není schopna podpořit relevantní procento
kvalitních projektů

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5): Hodnotový podíl
stanovený pro konrétní VES na indikátoru
IND_01; IND_03; IND_04; IND_05; IND_06; IND_07; IND_08; IND_09;
(IND_10); (IND_11); (IND_12); IND_13

INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ programu I-E II (Tab. 5): Hodnotový podíl
stanovený pro konrétní VES na indikátoru
IND_01; IND_02; IND_03; IND_04; IND_05; IND_06; IND_08; IND_10;
IND_11; IND_12
+ příslušné N_indikátory

Roli indikátorů na úrovni projektu plní odborné cíle konkrétního
projektu a očekávané výsledky, pro něž byl projekt navržen k podpoře.
Ty jsou následně předmětem průběžného a závěrečného hodnocení
projektu.

a

2_I-A,
2_I-C,
2_I-E

+ příslušné N_indikátory

Posudek oponenta, posudek zpravodaje
(OPO), průběžná zpráva, závěrečná
zpráva, hodnocení průběžné a závěrečné
zprávy zpravodajem (OPO)

1_I-A,
1_I-C,
1_I-E

KOORDINACE S POSKYTOVATELI
• Koordinace aktivity s poskytovateli mechanismů podpory s potenciálně konfliktními aspekty v ČR (např.
podobnou skupinou uchazečů) k omezení překryvů;

PROPAGACE PROGRAMU (konkrétní veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni)
• Odborná veřejnost je dostatečně, dlouhodobě, multikanálově informována o veřejné soutěži/výběru projektů
na mezinárodní úrovni

NEŽÁDOUCÍ OVLIVNĚNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE/VÝBĚRU
PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
ze strany MEZINÁRODNÍHO PARTNERA
(tj. poskytovatele na partnerské straně)
• Vinou poskytovatele v partnerském státě dochází k
nežádoucímu ovlivnění, zmaření veřejné soutěže/výběru
projektů na mezinárodní úrovni

ŘÍZENÍ PROGRAMU - JEDNÁNÍ S PARTNERY
• Poskytovatel hodnotí kompatibilitu systémů při navazování partnerství a volí vhodné formy spolupráce;
poskytovatel aktivně řídí a kontroluje navázáná partnerství

NEŽÁDOUCÍ OVLIVNĚNÍ PROJEKTU
ze strany PŘÍJEMCE
• Nedokončení, nežádoucí ovlivnění

METODIKA HODNOCENÍ PROJEKTU (především EX ANTE)
(tj. výběrový proces v rámci veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni)
• Hodnotící proces v průběhu veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni je v souladu s
legislativou, odborně kvalitní a nezávislý.
• Vysoce odborný hodnotící proces (OPO) zajišťuje naplňování kvalitativních kritérií Programu.
• Je shromažďována a diskutována zpětná vazba OPO z hodnotícího procesu.

NEŽÁDOUCÍ OVLIVNĚNÍ PROJEKTU
vinou VNĚJŠÍCH OKOLNOSTÍ

ÚPRAVA VZTAHU Poskytovatel - Příjemce (smlouva/rozhodnutí)
umožňující příjemci reagovat na nezaviněné vnější okolnosti.
• Úprava je prediktivní a činí projekt flexibilním v situacích nezaviněných příjemcem.

NEŽÁDOUCÍ OVLIVNĚNÍ PROJEKTU
ze strany POSKYTOVATELE

ADMINISTRATIVNÍ PROCES na straně poskytovatele.
• Mechanismus VES i administrace projektu je ze strany poskytovatele v mezích legislativy kvalitní, nápomocný.
• K podávání návrhů i správě projektů v průběhu řešení je využíván pokročilý informační systém (systém ISIX).
• Jsou vytvořeny bohaté mechanismy uživatelské podpory.
• Je shromažďována a diskutována zpětná vazba UŽIVATELŮ k systému ISIX

