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Tématem říjnového setkání pracovní skupiny IGLO pro vysokoškolské vzdělávání (VŠ) byla nová výzva na
podporu aliancí Evropských univerzit v rámci programu Erasmus+, jež byla zveřejněna v září. Pozvání
přijala Ioana Dewandeler z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC).
Dewandeler nejprve uvedla širší kontext iniciativy Evropských univerzit, která je jednou z klíčových
iniciativ Evropské strategie pro univerzity (dále Strategie) a je zásadní pro naplnění cílů Evropského
prostoru vzdělávání. Zdůraznila, že Evropská komise je i nadále odhodlána podporovat tyto ambiciózní
nadnárodní aliance, a to jak politicky, tak finančně. Orientační rozpočet iniciativy pro období 2021–2027
činí 1,1 mld eur a Komise si ve své Strategii vytyčila cíl podpořit do poloviny roku 2024 vznik až 60 aliancí
sdružujících přes 500 univerzit. V současné době existuje 44 aliancí, do nichž je zapojeno 340 univerzit.
Výzva 2023 se od výzvy 2022 zásadně neliší – stejně jako ta předchozí je rozdělena do dvou témat, takže
podpoří jak intenzivnější spolupráci stávajících aliancí, tak vznik několika nových. Přináší v podstatě dvě
hlavní novinky: tou první je možnost zapojení VŠ institucí ze zemí západního Balkánu (které nejsou
přidružené k programu Erasmus+, tj. Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora) v roli řádných
partnerů, druhou novinkou je testování Pečeti excelence.

Pečeť excelence pro kvalitní projekty
Pečeť excelence (tzv. Seal of Excellence, SoE) bude udělována projektovým návrhům, které byly
vyhodnoceny jako vysoce kvalitní (při evaluaci dosáhly více než 80 bodů), nicméně z důvodu omezeného
rozpočtu nebyly vybrány k financování. Udělení tohoto certifikátu kvality má konsorciím usnadnit
hledání financování z jiných zdrojů na národní úrovni. Tento nástroj je známý z programu Horizont
Evropa, kde se používá např. na podporu návrhů v oblasti Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Dewandeler připomněla, že do kontextu Erasmus+ vstoupí SoE úplně poprvé, je tedy potřeba nejprve
testovat možnosti jeho využití a nastavení. Evropská komise už podnikla první kroky k pilotování SoE,
jelikož již ve výzvě 2021 udělila šesti konsorciím certifikát excelence. Nyní je tedy na řadě diskuze se
členskými státy o tom, jak by mohly a chtěly k těmto vysoce kvalitním projektům, které z důvodu
omezeného rozpočtu nemohly být ve výzvě podpořeny, přistupovat. Jednou z otázek, kterou bude
potřeba řešit, je implementace SoE v případě projektů s více příjemci, mezi něž se Evropské univerzity
řadí. V rámci Horizontu Evropa se totiž SoE běžně využívá pro projekty s jedním příjemcem. Dewandeler
na závěr doplnila, že SoE by měly být testovány také na dalších klíčových iniciativách programu Erasmus+
jako např. Centra excelence odborného vzdělávání.

Q&A
Q: Konzultovala Evropská komise nastavení SoE s členskými státy (ČS)? Existuje již nějaká konkrétní
představa, jak k tomuto nástroji přistoupí?
ID: Ministři ČS o tématu debatovali např. během ministerského oběda v dubnu tohoto roku, takže ano,
ale je to proces a teď jsme teprve na jeho začátku. Určitě se ale bude jednat o heterogenní situaci a ČS
k nástroji nebudou přistupovat stejně, je proto potřeba hledat nejlepší řešení pro každý členský stát.

Q: Jaká jsou očekávání Komise od této výzvy, co se týče zapojení většího množství a širšího spektra VŠ
institucí?
ID: Tato výzva je dost podobná té předchozí, tedy výrazná část rozpočtu je určena na zajištění
pokračování stávajících aliancí. V roce 2024 můžeme očekávat velkou otevřenou výzvu, určenou pouze
novým aliancím. Nyní máme 44 aliancí a právě výzvou 2024 bychom měli dosáhnout našeho cíle
vytvoření 60 aliancí.
Q: Jaké jsou pro Evropské univerzity vyhlídky po roce 2025?
ID: V roce 2025 výzva pravděpodobně nebude, poté by se měla opět objevit, abychom zajistili
pokračování aliancí do budoucna. Ovšem tento bod musí být nejprve prodiskutován s ČS, navíc je
potřeba vzít v potaz fakt, že se bude vyjednávat nový víceletý finanční rámec (ten současný je nastaven
do roku 2027).
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