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Call:   H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019

Type of action:   RIA (Research and Innovation action)

Proposal number:     870644

Proposal acronym:   SPOT

Duration (months):    36

Grant amount:            3 000 000.00 EUR

Proposal title: Social and innovative Platform On cultural Tourism and its 

potential towards deepening Europeanisation

Activity: TRANSFORMATIONS-04-2019-2020
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Cíl projektu

Cílem projektu SPOT je vyvinout nový přístup k porozumění a řešení
kulturního cestovního ruchu, což zahrnuje podporu rozvoje
znevýhodněných oblastí na jedné straně a jeho usměrňování v
oblastech turismem přetížených na straně druhé.

Projekt pracuje s případovými studiemi ve 14 evropských státech a
Izraeli.

Projekt zapojuje akademické pracovníky a zúčastněné strany (aktéry) do
přípravy návrhů politik spolu s inovačním nástrojem, který má pomoci
jejich tvůrcům na všech úrovních, včetně podnikatelů v cestovním
ruchu.
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Partneři
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Projektový tým
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Propojení fází projektu
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Příklady
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Příprava projektu

Jak dlouho dopředu jste věděla, že chcete podat návrh projektu do
H20220 a kdy jste začala hledat partnery?

Začala jsem vážně přemýšlet o podání návrhu asi 9 měsíců před
termínem a víceméně v té době jsem začala kontaktovat potenciální
partnery.

Kolikrát jste se pokusila předložit svůj návrh projektu, dokud jste
neuspěla?

Pokusila jsem se podat návrh dvakrát, ale pokaždé do trochu jiné výzvy.
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Příprava projektu

Jak dlouho jste hledala partnery? Zúčastnili jste se nějakých
zprostředkovatelských akcí? Znali jste své partnery z předchozí spolupráce?

Většinu partnerů jsem znala z předchozího působení v mezinárodních
projektech, dva mi doporučil kolega a jednoho jsem vyhledala na internetu
podle profilu a publikací.

Jaký je klíč k úspěchu k vytvoření vyváženého konsorcia?

Věřím, že konsorcium by nemělo být příliš velké, v průměru 10 partnerů a
většina z nich by měla mít vědecký profil související s daným tématem a
alespoň někteří z nich by měli mít zkušenosti s řešením evropských projektů.
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Implementation

Jaké byly hlavní výzvy při realizaci projektu?
Vzhledem k tomu, že projekt SPOT byl zahájen teprve 1. ledna 2020, hlavní
výzvou byla omezení v souvislosti s COVID-19, která zpomalila / odložila
praktickou část, konkrétně rozhovory a dotazníková šetření v rámci
jednotlivých případových studií.

Byla nějaká část projektu, se kterou jste opravdu bojovali a jak byste
doporučili takové situace řešit? Kdo nebo co vám pomohlo?
Když jste poprvé koordinátorem tak velkého projektu, potřebujete
radu/upřesnění zejména u finančních procedur, ale i běžných aktivit, jakými
je podávání zpráv. Pomoc jsem získala jednak od svého projektového
referenta (PO), ale i přátel / kolegů, kteří již EU projekty řeší a dalších přátel /
kolegů pracujících v EU REA.
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Pár slov těm, kteří stále váhají, zda podat 
návrh projektu do H2020 / Horizon Europe
Jaká je přidaná hodnota toho, že jste součástí projektu H2020? Jak
byste povzbudili své vrstevníky z EU-13, kteří se stále zdráhají účastnit
se FP?

Rozhodně stojí za to vyzkoušet podat žádost do evropské výzvy z
mnoha hledisek.

- Získáte nové zkušenosti, znalosti a nové kontakty

- Získáte vyšší množství financí na svůj výzkum než z
národních grantů, pokud jste úspěšní

- Získáte vyšší prestiž na univerzitě a ve svém oboru
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www.SPOTprojectH2020.eu

@SPOTprojectH2020

@H2020Spo

Děkuji vám za pozornost!

Zjistěte více a kontaktujte nás na:

http://www.spotprojecth2020.eu/
http://www.spotprojecth2020.eu/
https://www.facebook.com/SPOTprojectH2020/
https://twitter.com/h2020spo?lang=bg

