
 

 

1 

ZÁPIS: Rozšiřování účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru 
 

Datum: 23.6.2021 

Místo konání: online 

Zapsal/a: Denisa Fančová, Senior odborný konzultant pro výzkum 

 

Dne 23. června 2021 se v rámci Evropských dní pro výzkum uskutečnilo zasedání zaměřené na novinky 
v oblasti Rozšiřování účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru v rámci programu Horizont 
Evropa. Celé znění níže zmiňovaných výzev naleznete v pracovním programu na období 2021–2022. 

Karina Firkavičiūtė (GŘ RTD) v úvodu přestavila nástroj Teaming, který je určený na podporu budovaní 
nových center excelence nebo na modernizaci těch již stávajících na bázi partnerství s renomovanými 
výzkumnými institucemi v zahraničí. Cílem opatření je zvýšení excelence národních systémů VaVaI a 
mobilizace nových investic. Jedná se o koordinační a podpůrnou akci (CSA) s délkou financování na max. 
6 let a rozpočtem až do výše 15 milionů eur, přičemž je zde vyžadována 50% spoluúčast. Novinkou 
v porovnání s předešlým programem je, že max. 10 % rozpočtu bude moct být vyčleněno na výzkumné 
aktivity. Na rozdíl od programu H2020 se bude jednat jenom o jednu fázi, přičemž hodnocení bude 
dvoukolové a budou se ho účastnit zástupci obou financujících subjektů. Stejně jako v programu H2020 
se musí jednat vždy o partnerství subjektu ze země méně výkonné ve VaVaI (tzv. Widening země) 
s jedním až dvěma pokročilejšími partneři z jiných zemí. Navrhovatelé musí vysvětlit, jak přední vědecké 
instituce přispějí do partnerství. Výzva bude otevřená od 29. června 2021 s termínem uzávěrky prvního 
kola 5. října 2021 a druhého kola 8. září 2022.  

Stefan Weiers (GŘ RTD) dále představil novinku programu HEU, tzv. Huby excelence. Cílem tohoto 
nástroje je 1) rozvoj inovační excelence založené na inovačním ekosystému ve widening zemi, 2) lepší 
propojení mezi akademickou sférou a průmyslem a 3) soulad s RIS3, národními a evropskými VaVaI 
strategiemi. Jedná se o projekty typu CSA s délkou max. 4 roky a rozpočtem 5 milionů eur. Projekty musí 
řešit přeshraniční spolupráci minimálně 2 ekosystému z různých widening zemí. Každý ekosystém pak 
musí být zastoupen 4 různými kategoriemi aktérů: 1) akademický sektor; 2) průmysl, 3) veřejná správa 
a 4) jiní společenští aktéři jako např. občané, koncoví uživatelé atd. Na rozdíl od Teamingu se zde 
nevyžaduje účast pokročilého partnera, jejich participace je ale možná za předpokladu, že hlavní aktivity 
budou prováděny ve widening zemích. Jedním z výstupů projektu musí být vypracovaní společných 
výzkumně-inovačních strategií s prokazatelným hospodářským a společenským dopadem. Součástí musí 
být rovněž investiční plán implementace strategie využívající synergie různých zdrojů financovaní, 
především z ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy).  Výzva bude otevřena do 3. listopadu 2021 
s termínem uzávěrky 15. března 2022. 

Stijn Delaure (GŘ RTD) se ve svém příspěvku věnoval Iniciativě Evropské excelence (European Excellence 
Initiative), jejíž cílem je posílení sítí vysokoškolských institucí a spolupráce s okolními ekosystémy, 
zvyšovaní vědeckých a technologických kapacit propojených institucí s hlavním zaměřením na subjekty 
z widening zemí a značné posílení sítí směrem k realizaci integrované spolupráce mezi zúčastněnými 
subjekt ve VaVaI v synergii s úlohou těchto subjektů v oblasti vzdělávaní a odborné přípravy. Jedná se o 
projekty typu CSA s délkou max. 3 roky a rozpočtem do výše 2 miliony eur. Pro výzvu je alokovaný 
rozpočet ve výši 30 milionů eur. Celkově se očekává podpora 15 projektů, přičemž většina rozpočtu by 
měla směrovat do institucí z widening zemí. Cílem inciativy je výrazné posílení spolupráce mezi nejméně 
dvěma organizacemi z odvětví vysokoškolského vzdělávání v jedné nebo více widening zemích tím, že 
se propojí s nejméně dvěma mezinárodně vedoucími institucemi ze dvou různých členských států nebo 
asociovaných zemí. Očekává se, že návrhy jasně nastíní spolupráci a strategii pro posílení a stimulaci 
vědecké excelence a inovační kapacity ve stanovených oblastech výzkumu a inovací, jakožto i vědeckou 
kvalitu partnerů. Výzva bude otevřená od 29. června 2021 s termínem uzávěrky 4. listopadu 2021.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf
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Q & A: 

Q: Jaký je rozdíl mezi EIT HEI Initiative a iniciativou Evrospké excelence? 

A: Cílem EIT HEI Initiative je zvýšení inovačního potenciálu vysokých škol zvýšením jejich podnikatelského 

ducha a inovační kapacity, zatímco Iniciativa Evropské excelence bude podporovat institucionální změnu 

jakéhokoliv charakteru. 

 

Q: Jakým způsobem zde budou fungovat synergie s programem Erasmus+, specificky v souvislosti 

s účastí UK, která není asociovanou zemí k programu?  

A: Do výzvy iniciativy Evropské excelence se partneři z UK mohou zapojit. 

Ronald de Bruin (COST) následně představil asociaci COST, jež umožňuje vědcům a inovátorům nejen z 
Evropy koordinovat společné výzkumy, tzv. COST akce. COST slouží jako platforma pro spolupráci a 
propojování široké škály vědců se stejnými oblastmi zájmu s cílem posílit excelenci, mezioborový výzkum 
a podpořit začínající výzkumníky. Právě spolupráce v rámci akcí COST je mnohokrát vnímána jako 
předstupeň úspěšných projektů RP, jelikož úspešnost návrhů, které vznikli během akcí COST je 37 %, což 
je třikrát více než průměrná úspešnost v RP.  

Stefan Weiers (GŘ RTD) se pak v závěru věnoval podpůrným službám pro žadatele z widening zemí, které 
poskytují národní kontaktní body (NCPs). Služby spočívají v 1) průzkumu připravovaného projektového 
návrhu se speciálním zřetelem na koncept a implementaci; 2) pořádaní partnerských burz; 3) školení a 
mentoring; 4) semináře, webináře a networking a 5) komunikace a zvyšování viditelnosti potenciálních 
uchazečů.  

Za účelem posílení účasti partnerů z widening zemí v specifických tematických doménách a mobilizace 
excelence v těchto zemích byl rovněž vytvořen i nový nástroj „hop on“. Nástroj umožní dodatečné 
zapojení partnerů z widening zemí do již běžících projektů podpořených v rámci 2. pilíře HEU. Projektový 
návrh musí podat koordinátor běžícího projektu, s tím, že musí být řádně odůvodněna přidaná hodnota 
přistupujícího partnera. Výzva bude otevřená do 4. ledna 2022 s termíny uzávěrky 20. dubna a 10. 
listopadu 2022. Celkový rozpočet pro výzvu je 40 milionů eur a očekává se financování 80 projektů (0,2− 
0,5 milionu eur na projekt). 


