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NCP – Národní kontaktní body
Kde se vzaly a jakou mají roli

• Systém NCP představuje podpůrnou strukturu založenou státy EU a asociovaných zemí

• NCP pomáhají národní komunitě obeznámit se s příležitostmi evropských programů

• Systémy NCP jsou organizovány na národních úrovních a nejsou v každé zemí stejné

• EK dlouhodobě financuje projekty CSA určené NCP, které mají rozvíjet jejich mezinárodní 
spolupráci, vzájemné učení se a vytváření konkrétních nástrojů a služeb

• Koncept vytvořila EK – cílem bylo vytvořit konkrétní bod, který by šířit povědomí o aktivitách EK 
v oblasti V&V

• Bridge2HE – 22 zemí; společné vytváření (co-creation) nadnárodních nástrojů a služeb pro účastníky HE
• Horizon Europe NCP Portal – částečně dává přístup k těmto nástrojů, řada z výstupů je však pouze pro 

NCP 

https://horizoneuropencpportal.eu/
https://horizoneuropencpportal.eu/sites/default/files/2022-05/ncp_portal_commkit-2.pdf


NCP – co po nich obvykle chceme
O jakou konkrétní podporu si můžeme říct

• Možnosti zapojení české instituce do existujících sítí a platforem týkajících se našich 
témat; jaké tyto platformy/sítě vlastně jsou…? 

• Jaké vidí cesty do platforem/sítí, jací se zde pohybují lidé, jakou mají váhu v 
konkrétních PV (Programových výborech) 

• Jaké jsou příklady dobré praxe, tj. success case studies – prosazená témata do WP, 
začleněná instituce do „streamu“ vyjednávání, komunikací, platforem, sítí a nakonec 
projektů

• Jak vlastně vypadají jednání PV a jak lze účinně zasáhnout do procesu formulování PV

• CZELO – zprostředkování informací z jednání v Bruselu; prostory k jednání, atd. (viz. 
např. infoden k CL2, 11/2022

• Drafty Pracovních programů a informace k jejich genezi navíc…?

https://www.youtube.com/watch?v=udGXEm6QgJo


NCP – co pro ně můžeme udělat my?
Jak můžeme NCP pomoct dosahovat jejich cíle – optimalizovat podporu národní komunitě

• Znát dobře naše zástupce v OPS (Odborných poradních skupinách) a pokud nejsou 
„naši“, znát je také, mluvit s nimi o naší agendě

• Pokusit se oslovovat pro NCP vhodné zástupce vědecké komunity jako možné 
představitele různých větších či menších rolí – OPS, přednášející na seminářích, 
(„případy z praxe“), apod.

• Šířit informace o připravovaných materiálech a akcích a také (potenciálně) požadovaných 
či žádoucích aktivitách a vstupech ze strany vědecké komunity, např. komentování 
Pracovních programů 

• Vytvořit užší a cílevědomou komunikaci s CZARMA – zájem by byl, ale omezené kapacity -
takže priority…



NCP – ideální spolupráce s komunitou 
Jak to vidí a jak to chtějí NCP

• Vědci musí začít pracovat od Impaktu – nemíjet se s textem výzvy

• Formulace témat pro Pracovní programy – nikdy nesmí být sama o sobě,  musí jít o 
argumentaci vycházející ze strategií a politik – jak k nimi přispějeme

• Toto je prostor pro projektové manažery – propojit témata a konkrétní „policies“ a odtud 
začít komunikaci s vědci o dopadu – dokážou tak uvažovat a umíme jim v tom pomoct?

• Co dál…? Prostor pro další společnou komunikaci



NCPs & Programové výbory

• Jedna věc je zápis, další věc kuloáry a networking s ostatními the others

• Zasedání (projednání WP) - EK seznamuje s výsledky hodnocení projektů, data a ESRs; aktivity o 
vznikajících Partnerství, studie o tématu – intranet, materiály, z nichž lze čerpat i při psaní projektů) – jsou 
nám přístupné přes NCP? V jaké míře?

• Workshop – bez zápisu, nebo jen někdy, např. WP 23-24 každé 3 měsíce nebo častěji 

• Během šesti hodin se řeší destinace a témata – informace o zapracování vstupů národních delegací; je 
tedy podstatné mít aktivní delegaci, která dokáže argumentovat

• Informační tok je tedy v optimálním případě od komunity k NCP/expertům na PV…

• Základní paradigmata – ovlivnit vs. přizpůsobit se, tj. chtít ovlivnit Pracovní program je jen jeden z 
možných přístupů

• Je užitečné uplatňovat oba přístupy 

https://horizoneuropencpportal.eu/sites/default/files/2022-05/ncp_portal_commkit-2.pdf#:%7E:text=Aim%20of%20the%20project%20%E2%80%9EBridging%20the%20gap%20between,key%20NCP-led%20transnational%20tools%20%26%20services%20for%20participants.


NCPs & Programové výbory
• Aktuálně probíhající veřejná konzultace o Rámcových programech! 

• Obsah veřejné konzultace se dostane i na PV a bude se diskutovat na workshopech PV

• Pokud se tam z veřejné konzultace nedostane, tak lze dostat na stůl na workshopu PV

• Nepsané pravidlo - naše stanovisko konzultujte s experty z národní delegace

• Před setkání s EC je neformální setkání delegací – shodnou se na několika bodech, co je třeba 
přinést…

• Zároveň probíhá předem komunikace s ostatními členy delegací – negociace, získávání širší podpory.

• To je tedy docela zásadní bod, díky němuž lze dosáhnout výsledku – ovlivnit Pracovní program

https://horizoneuropencpportal.eu/sites/default/files/2022-05/ncp_portal_commkit-2.pdf#:%7E:text=Aim%20of%20the%20project%20%E2%80%9EBridging%20the%20gap%20between,key%20NCP-led%20transnational%20tools%20%26%20services%20for%20participants.


• Je klíčové být připraven – vlastní závěry studií, argumenty, důvody, naléhavost (více zemí)
• Je potřeba mít to formálně dobře (spolupráce s NCP)
• Je potřeba mít předjednáno na neformálním setkání Národních delegací – tomu je dobré předcházet i 

aktivním-proaktivním vyjednáním, že toto bude na agendě předjednání –
• je potřeba dostat téma na jednání PV

• Ještě jinými slovy – faktory úspěchu pro změnu WP
• dobře prezentovat své téma - úvod, souvislosti, k jaké politice relevantní, dopady…
• (nebo) mít v delegaci silnou váhu, experta/expertku – máte ho/ji?
• Důležitost nejrůznější osobní komunikace - zkušení mezi námi mohou vyprávět….

Několik závěrů ke spoluvytváření WP 
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