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EIT HEI Iniciativa pro vysokoškolské instituce 
 

Dne 29. června se uskutečnilo společné jednání pracovních skupin IGLO pro vysokoškolské vzdělávání 

a inovace, které bylo zaměřeno na EIT HEI Iniciativu pro vysokoškolské instituce. Celkovou iniciativu, 

její cíle a politický kontext představila v úvodu setkání Rosanna West, HEI Capacity Building Manager. 

Iniciativa na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání si klade za cíl uvolnit plný inovační 

potenciál vysokých škol zvýšením jejich podnikatelské a inovační kapacity. Dle iniciativy by inovační 

kapacity měly být podporovány nejen na akademické půdě, ale také ve spojení s průmyslem, 

výzkumem a veřejnými partnery. Iniciativa si také klade za cíl integrovat vysokoškolské instituce do 

celoevropského inovačního ekosystému. 

Dle West je Iniciativa průkopníkem tzv. znalostního trojúhelníku, který propojuje sektory vzdělávání, 

podnikání a výzkumu. Iniciativa je společnou aktivitou všech znalostních a inovačních společenství EIT 

(KICs.) V rámci této Iniciativy je koordinátorem společenství EIT Raw Material a jednotlivá společenství 

mají přidělena stejný počet projektů. Pilotní fáze Iniciativy byla spuštěna v roce 2021 a poběží do roku 

2023. Obsahově jednotlivé výzvy cílí na evropské instituce vysokoškolského vzdělávání, aby 

vypracovaly své akční plány, které zlepší jejich podnikatelskou a inovační kapacitu na všech 

institucionálních úrovních. Může se například jednat o podporu a posílení partnerství mezi 

vysokoškolským vzděláváním, výzkumnými organizacemi a podniky nebo o vytváření a šíření znalostí.  

Dále West představila podmínky pro účast v konsorciích a nástroje jednotlivých společenství. Iniciativa 

je určena zemím zapojeným v programu Horizont Evropa. V rámci konsorcií musí být vždy součástí 

alespoň jeden partner EIT, důraz je však také kladen na zapojení nových partnerů. Jakmile jsou 

projektová konsorcia vybrána, získají svého projektové manažera a stávají se součástí tzv. „Community 

of Practice“. Zároveň také získávají přístup k platformě „Resource Hub“, která je určena ke sdílení 

osvědčených postupů a poskytuje další relevantní informace týkající se školení a vzdělávacích aktivit. 

V neposlední řadě tato platforma usnadňuje komunikaci v rámci EIT komunity. West dále také zmínila, 

že EIT pořádá řadu dalších akcí, jako je například „kick-off workshop“ či tzv. „co-creation sessions“, 

během kterých mají vybrané projekty možnost se blíže seznámit a propojit.  

West se v průběhu prezentace také zaměřila na možnosti toho, jako mohou vysokoškolské instituce 

budovat a zvyšovat svou podnikatelskou kapacitu, například za pomoci změn v organizačních a 

rozhodovacích procesech a infrastruktuře tak, aby vznikaly nové strategie, zdroje a mechanismy na 

podporu činností vysokoškolských institucí. Dále se může jednat o změnu partnerů, rozšiřování 

stávajících sítí a vytváření nových nápadů v rámci evropského inovačního ekosystému. 

West dále představila úspěchy a data týkající se dosavadních výzev v rámci Iniciativy. První výzva 

z března 2021 obdržela 60+ přihlášek a zapojilo se do ní 748 organizací ze 36 zemí. Celkově výzva 

financovala 23 projektů, které jsou realizovány v období 2021–2023. Druhá výzva s uzávěrkou v březnu 

2022 obdržela 56 projektových návrhů a zapojilo se do ní 683 organizací ze 44 států (z toho 21 
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reprezentuje tzv. RIS země). Výzva bude financovat 26 projektů. Třetí výzva je plánována na podzim 

letošního roku a bude oficiálně otevřena v polovině září. Po obsahové stránce se třetí výzva bude lišit 

od předchozích výzev. Dle West budou podrobnosti ohledně plánované výzvy brzy k dispozici. 

Q: Dle prezentovaných dat a vzhledem k tomu, že pilotní fáze Iniciativy bude spuštěna pouze do roku 

2023, plánujete nějaké politická doporučení, která budou z Iniciativy vyplývat? 

A: Momentálně probíhá externí evaluace Iniciativy. Výsledky a následná data by měly napomoci 

Evropské komisi pochopit co funguje, co je nutné zlepšit a celkově napomoci s dalšími kroky, které se 

budou týkat fungování iniciativy pro následující roky 2024–2027. 

V rámci setkání byly dále představeny dva úspěšné projekty, které jsou financovány z EIT HEI Iniciativy. 

Prvním projektem byl projekt UNIcorn, který má za cíl posílit inovační kapacitu zapojených univerzit 

v konsorciu a zlepšit řízení komercializace výzkumu a inovací. Obecnějším cílem projektu je pak také 

posílit kapacitu Pobaltského regionu v oblastech komercializace, výzkumu, přenosu technologií a 

podnikatelského vzdělávání. Projekt je realizován konsorciem pěti pobaltských univerzit a podporován 

výzkumnou a technologickou organizací Tecnalia, která sídlí ve Španělsku.  

Dále bych představen projekt Inno4YUFE, který má za cíl odstranit překážky v podnikání studentů a 

posílit role univerzit, které by měly působit jako odrazový můstek pro studenty směrem k jejich 

podnikatelské kariéře. V průběhu dvou fází projektu plánuje Inno4YUEFE podpořit až 400 studentů a 

80 pracovníků a odborných vysokých škol a vytvořit udržitelná partnerství s minimálně třemi 

znalostními a inovačními společenstvími EIT. Projekt si vytyčil 6 akcí, kterými jsou například 

mezinárodní start-upový a akcelerační program nebo virtuální kampus pro inovace v podnikání.  
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