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 WP 2018 - 2020 

 

• Pracovní program (Work Programme, WP) 2018 – 2020 
schválen a zveřejněn Evropskou komisí 27. 10. 2017 
(rozpočet celkem cca 30 mld. €)  
 

• 15. část - Šíření Excelence a rozšiřování účasti (Spreading 
Excellence and Widening Participation, SEWP) 

– http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2
018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf 

 

• rozpočet SEWP – cca 460 mil. € 
 

• finální text pro r. 2019, úpravy na r. 2020 v průběhu 1. pol. 
příštího roku 
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ZPŮSOBILÉ ZEMĚ 

 

• specifické geografické podmínky 

 

– sdružený indikátor výzkumné excelence (publikace, top 
instituce, patenty, ERC granty) s korekčním prahem 70 % 
průměru EU-27 

 

– tzv. Widening countries (země méně výkonné ve VaI, low R&I 
performing countries, LPC) 

 

– 15 členských států EU (13 NČS + LU a PT) a země přidružené k 
H2020 (v současnosti 12) 
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VÝZVY 2018 

TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ UZAVÍRKA 
ROZPOČET 

2018 (mil.) 

ROZPOČET 

2019 (mil.) 

TEAMING Phase 2 
WIDESPREAD-01-

2018-2019 
15. 5. 2018 15. 11. 2018 103 111 

JPI Urban Europe 
WIDESPREAD-02-

2018 
15. 5. 2018 15. 11. 2018 1,5   

TWINNING 
WIDESPREAD-03-

2018 
15. 5. 2018 15. 11. 2018  30 

ERA Chairs  
WIDESPREAD-

04-2019 
26. 7. 2018 15. 11. 2018   30 

WIDENING 

FELLOWSHIPS 
WF-01-2018 12. 4. 2018 12. 9. 2018 5 

ROZPOČET       139,5 141 

CELKEM       280,5 
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ERA CHAIRS 

WIDESPREAD-04-2019 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/widespread-04-2019.html  

 

Specifická výzva / Specific Challenge: 
– přetrvávající překážky mobility (nedostatek financí, nepružnost 

institucí, přístup ke zdrojům) 
– vytvoření vhodných podmínek pro mobilitu špičkových badatelů 

a manažerů do LPC 
– odhodlání instituce LPC dosáhnout excelence v daném oboru 

výzkumu 
 

Zaměření / Scope: 
- přilákání vysoce kvalitních lidských zdrojů pod vedením 

držitele grantu 
- změna kultury a výkonnosti, strukturální změny pro 

excelentnost a její udržitelnost 
- jakákoliv oblast výzkumu a inovací spadající pod SFEU 
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NÁVRH PROJEKTU 

Obsah návrhu: 
 

 analýza SWOT 
 

 strukturální změny 
 

 podmínky pro posílení špičkového výzkumu 
 

 shoda s prioritami ERA (Charta a Kodex) 
 

 popis nezbytných investic do výzkumných projektů, zařízení a 
infrastruktur (např. využití fondů soudržnosti EU) 
 

 efektivnější využívání existujících výzkumných kapacit (zvláště 
těch spolufinancovaných EU) 
 

 popis možných pozitivních změn dosažených aktivitami 
projektu 
 

 detailní popis pozice ERA Chair 
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POZICE ERA CHAIR 

 

- vynikající badatel a manažer (s prokázanou historií) v daném 
oboru výzkumu 
 

- samostatnost při vytvoření vlastního výzkumného týmu 
 

- podpora VŠ/VO při podstatném zlepšení výkonosti ve VaI a 
získávání grantů 
 

- adekvátní pozice umožňující rozhodovat o alokaci zdrojů a 
ucházet se o granty 
 

- nábor ihned po zahájení projektu (otevřený a transparentní 
proces na základě zásluh – monitorován EK) 
 

- závazek na celé období projektu a na plný úvazek 

 

 
7 



OČEKÁVANÉ DOPADY 

 
 

• institucionální změny umožňující plné zapojení do 
Evropského výzkumného prostoru (ERA) 

 

• větší přitažlivost instituce pro špičkové vědce z celého světa 
(včetně souladu s prioritami ERA) 

 

• navýšení výzkumné excelence instituce ve specifických 
oblastech pokrytých držiteli grantu, podložené 
kvantitativními i kvalitativními indikátory 

 

• lepší schopnost úspěšně se ucházet o mezinárodní granty 
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!!! NOVÉ PRVKY !!! 

 
• držitel grantu ERA Chair musí odpovídat profilu R3 

(Established Researcher) nebo R4 (Leading Researcher) 
podle ustanovení Evropského rámce pro výzkumné kariéry 
(European Framework for Research Careers) 
 

• dopis vedoucího instituce s popisem platových podmínek 
držitele grantu a kritérií, podle kterých byly tyto podmínky 
stanoveny (viz AGA str. 40), a jeho role, úrovně 
odpovědnosti a povinností 
 

• vyloučena je interní mobilita v rámci hostující instituce 
s výjimkou dobře zdůvodněných případů 
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ERA CHAIRS 

• typ akce: Coordination and Support Action (CSA) 
 

• konsorciální smlouva: ne (jediný žadatel) 
 

• doba trvání: max. 5 let 
 

• otevření výzvy: 26. 7. 2018 
 

• uzavírka výzvy: 15. 11. 2018 
 

• rozpočet na jeden projekt: 2,5 mil. € 
 

• rozpočet výzvy celkem : 30 mil. € 
 

• předpokládaný počet úspěšných projektů: 12 
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Děkuji za pozornost. 

 

voseckova@tc.cz  
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