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ZÁPIS: IGLO INCO − European Network of Research and Innovation 

Centres and Hub (ENRICH) 
 

Datum: 25.2:2021 

Místo konání: online 

Zapsal/a: Lenka Pavličová, junior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 25. února 2021 proběhlo online setkání pracovní skupiny IGLO INCO pro oblast mezinárodní 

spolupráce, během kterého byla představena mezinárodní síť ENRICH (European Network of Research 

and Innovation Centres and Hub). Síť je financována z H2020 a jejím cílem je propagace a podpora 

internacionalizace evropských technologií, inovací a vědy prostřednictvím služeb umožňujících 

propojení Evropy s mimoevropskými inovačními trhy. V první fázi se jednalo o Čínu, Brazílii a USA, v té 

další se síť ENRICH rozrostla o partnerství v Africe, Indii a Latinské Americe.  

Nezisková asociace ENRICH Global byla založena v roce 2020 skupinou dvanácti zakládajících členů (10 

evropských zemí, Brazílie a USA) a svými členy je také řízena. Cílem ENRICH Global je rozvoj evropské 

excelentní vědy, technologií a inovací, posílení konkurenceschopnosti, internacionalizace a budování 

udržitelné mezinárodní spolupráce (viz www.enrich-global.eu). 

 

Jens HOEGEL (GŘ RTD) představil partnerství Africa-EU zaměřující se na oblast VaVaI, vzdělávání, 

rozvoj dovedností a aktivity pro mládež. Dále se zmínil o partnerství ACP-EU uzavřeném mezi EU 

a subsaharskými, karibskými a tichomořskými státy. Zároveň zdůraznil, že i sama EK má zájem o rozvoj 

spolupráce a partnerství v Africe. EK ve společném sdělení (03/2020) navrhla pět nových strategických 

partnerství: Green transition and energy access, Digital transition, Sustainable growth and jobs, Peace 

and governance, Migration and Mobility. Hoegel dále představil již existující sdílená partnerství 

v oblasti VaVaI mezi EU a Afrikou, např. Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture, 

financovaný z grantu H2020 a africkými partnery (rozpočet 450−500 mil. eur), Climate change and 

sustainable energy (2020−2025), rozpočet 40 mil. eur, který se zaměřuje na demonstrační aktivity a do 

kterého se přihlásilo až 130 žadatelů. Hoegel rovněž prezentoval Africa-Europe Innovation 

Partnership, ve kterém zdůraznil důležitost tzv. přístupu zdola nahoru (bottom-up approach), přímé 

spolupráce manažerů projektů s inovátory a přímého přístupu na trh a ke stakeholderům. 

Pokračováním tohoto partnerství je EU H2020 ENRICH in Africa (GŘ REA). 

 

Eduardo HERRMANN, zástupce Steinbeis 2i (partner sítě EEN, Bádensko-Württembersko) koordinující 

partnerství EU H2020 ENRICH in Africa (EiA), navázal na Hoegela a promluvil o cílech EiA: rozšířit 

projekt mezi další komunity, vytvořit podmínky vhodné ke spolupráci mezi inovátory, tzv. akcelerátory 

a inkubátory; odstranit překážky bránící spolupráci, posílit podnikatelskou činnost, poskytnout nástroje 

a služby. Konsorcium usiluje o centralizaci a defragmentaci služeb, nástrojů a informací a o jejich 

soustředění do tzv. Africa Centre. To by mělo zastávat roli koordinátora sítě inkubátorů a akcelerátorů 

a mělo by sloužit jako hlavní kontaktní místo v Africe, které umožní další rozšiřování sítě a vznik tzv. sítě 

Champions network. Důležitou úlohu v EiA budou mít online platformy Agorize (www.agorize.com) 

a EuroQuity (www.euroquity.com) umožňující otevřené inovace (open innovation), online spolupráci 

mezi inovátory a investory atp.  

 

http://www.enrich-global.eu/
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Efthymios SAKELLARIOU (GŘ RI) představil partnerství EU-India a vysvětlil, proč je Indie jedním ze 

strategických partnerů EU a proč má EU zájem toto partnerství posilovat. Populace Indie neustále roste 

a brzy překročí svou velikostí populaci Číny, průměrný věk v Indii je méně než 30 let, jedná se o čtvrtou 

největší ekonomiku měřenou paritou kupní síly a nejrychleji se rozvíjející ekonomiku států G20. Indie 

je jedním z deseti strategických partnerů EU a její význam stále narůstá.  

Partnerství EU-India (2014−2020) přineslo mj. přes 40 společných multilaterálních projektů, do nichž 

je zapojeno 60 zemí; účast 30 indických SME; vznik 100 inkubátorů; financování 1729 indických 

výzkumníků z RP H2020 a MSCA; hlavními oblastmi jsou životní prostředí a vody, zdraví, výživa, energie, 

vesmír. Inovativní partnerství EU-India (EIIP, 4/2018−2021) umožnilo zapojení přes 400 stakeholderů 

z EU a Indie, vytvoření sítě stovky inkubátorů a akcelerátorů a podporu více než padesátky start-upů. 

Jedním z úspěchů je např. vytvoření tzv. EIIP Food waste platformy, která vznikla během pandemie díky 

internetovému networkingu, propojila start-upy, inkubátory, korporáty, investory a státní úřady z Indie 

a Evropy. V lednu 2021 bylo spuštěno nové partnerství, tzv. EU-India Innocenter (2021−2023), 

financované z H2020 rozpočtem 3 miliony eur. Konsorcium je složené ze čtyř evropských a dvou 

indických inkubátorů. Cílem je vytvořit v Indii tzv. bootcampy, podpořit evropské technologické 

projekty a inovátory v jejich adaptaci na indický trh, podpora synergií mezi Evropou a Indií atd.  

 

Sara MEDINA se ve své prezentaci věnovala partnerství ENRICH in China (financováno EK 2017−2020), 

které se zaměřuje na oblast vědy, technologií a inovací. Jednou z aktivit je podpora evropských SME, 

start-upů a výzkumníků prostřednictvím služeb šitých na míru: workshopy, webináře, newsletter, 

školení, konzultace a coaching, analýza trhu, studie proveditelnosti, podpora při navazování kontaktů 

v Číně atd. Tzv. regionální huby (Regional Hubs) usnadňují propojení Evropy a Číny v oblasti obchodu, 

investic, technologií, inovací a industrializace. Úkolem tzv. Soft Landing Zones (SLZ, mj. v Pekingu 

a Šanghaji) je podpora evropských aktérů, mezi služby patří mj. poskytnutí co-workingových prostor, 

administrativní a právnická podpora, pomoc s integrací na čínský trh atd.  

 

Béla KARDON (RCISD) promluvil o ENRICH v Brazílii a Latinské Americe (1/2021−2023, Kolumbie, 

Argentina, Uruguay a Chile), které se zaměřuje především na oblast zdraví, biohospodářství, 

obnovitelných energií, udržitelné urbanizace a poskytuje služby jako analýzy trhu, soft-landing labs, 

školení, networking atd. Kardon dále představil partnerství ENRICH ve Spojených státech amerických 

(1/2021−2023). 

 

Q&A 

Q: Bude Indie i nadále v rámci HE spolufinancovat partnerství z fondů DBT (Department 

of Biotechnology) a DST (Department of Science and Technology)? Nebo z jiných zdrojů? Jak to bude

s oblastí sociálních a humanitních věd?

Efthymios SAKELLARIOU: Mechanismus kofinancování vznikl v roce 2015−2016, podle principu účasti 

třetích zemí, které by se měly spolupodílet na financování. V současné době existují dva mechanismy 

spolufinancování – DBT a DST a diskutujeme i o dalších možnostech.   

 

Q: Mezi zakladateli ENRICH Global byli uvedeni partneři ze Švýcarska, ale během prezentace o Latinské 

Americe a USA byli zmiňováni pouze inovátoři z EU. Mohou se těchto projektů účastnit i inovátoři ze 

Švýcarska? 

Béla KARDON: Ano, jistě, všechny země účastnící se H2020 se mohou účastnit. Označení „EU/Evropa“ 

v tomto kontextu zahrnuje alespoň 40 partnerských zemí.  



 

 

3 

Q: Co se týče ENRICH Centres, existují nějaké „success stories“, které by mohly být pro lepší představu, 

jak tento projekt funguje, představeny?

Sara MEDINA: Ohledně Číny můžu uvést příklady projektů z Německa nebo Slovenska, kterým jsme 

pomohli najít jejich čínské partnery, rozvinout jejich spolupráci a vytvořit strategická partnerství. 

V případě Slovenska se tak stalo během pandemie, všechna jednání proto probíhala online. Což byl 

neobvyklý postup, protože za běžných podmínek jsou pro budování spolupráce s čínskými partnery 

velice důležitá osobní setkání a stálá a pravidelná interakce tváří v tvář.  

Béla KARDON: Za úspěch z Brazílie považuji webináře, studie, školení, konzultační servisy, newsletter 

atd. Celkem se jedná o 67 služeb v devíti různých kategoriích.  

 

Q: Koordinuje ENRICH Global Iniciative práci ostatních ENRICH Centre nebo je zcela samostatné? 

Jakým způsobem je možné si fungování Global Iniciative představit? 

Béla KARDON: Označení „koordinátora“ by bylo přehnané, protože ENRICH Global není „šéfem“ 

ostatních ENRICH center, jeho role je spíše podporovat jejich spolupráci a jeho existence je ku 

vzájemnému prospěchu všech.  

 

Q: Existuje společná webová stránka, kde je možné najít všechna ENRICH centra a informace o jejich 

službách, partnerstvích? Nebo má každé centrum vlastní webovou stránku?

Béla KARDON: Na rozšiřování webových stránek ENRICH Global se stále pracuje. Pro ENRICH v Brazílii, 

Číně a USA existuje společná stránka www.enrichcentres.eu. Doufejme, že i všechny ostatní ENRICH 

partnerství se k této stránce připojí.  

 

Q: Budou původní, současná a budoucí ENRICH centra i nadále financována z RP H2020, z části 6 − 

societal challenges? A jak to bude po roce 2023, z jaké části financování RP HE byste rádi čerpali 

finance?  

Jens HOEGEL: Rádi bychom, aby byl ENRICH postupně schopen se samofinancovat, věříme, že pro to 

existuje velký potenciál a kapacita. Nemyslím si, že by bylo rozumné čerpat finance z EK i dalších deset 

let, to by nebylo prospěšné ani pro jednu stranu. ENRICH centra mohou být pro lokální komunity plně 

přínosné až tehdy, kdy budou schopné samostatného financování, což bude důkazem jejich úspěchu.

A pouze takto mohou mít skutečný dopad na lokální úrovni. 

Béla KARDON: Jak už bylo předtím zmíněno, ENRICH centra musí dosáhnout udržitelnosti v roce 

2023−2024. Zdroje financování musí být získány přímo z trhu, konkurenceschopností. 

 

www.enrichcentres.eu

