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Cíle SEWP 

• Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s 
nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing 
member states and regions) 

• Podpořit synergii mezi EU výzkumnou politikou (H2020) a EU 
kohezní politikou (ESIF) 

– Smart specialization 

– Tematická koncentrace 

• Možnost kombinace financování projektů z H2020 a ESIF 
(oddělené aktivity, vyloučení duplicitního financování) 

• Aktivita Spreading excellence and widening participation 
(WIDESPREAD) – součást H2020, rozpočet 800 mil. Euro  

• „low performing countries“ – Sdružený indikátor výzkumné 
excelence (publikace, top instituce, patenty, ERC granty) - 
pod 70% průměru EU-27) 

• Všechny NČZ + Portugalsko, Lucembursko, některé 
asociované země k H2020 

 
2 



Podporované aktivity SEWP 

• Teaming – podpora budování nových/rozvoj existujících 
center excelence prostřednictvím posilování partnerství s 
nejlepšími zahraničními výzkumnými institucemi 

 

• Twinning – podpora transferu znalostí a výměny nejlepších 
praxí, vytváření institucionálních sítí 

 

• ERA chairs – získání vynikajících vědců do institucí s 
vysokým potenciálem dosáhnou excelence 

 

• Policy support facility – expertní podpora pro vytváření a 
optimalizaci výzkumných a inovačních politik v méně 
rozvinutých členských zemích (2015) 
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Výzvy SEWP 

• WIDESPREAD 1-2014 : Teaming 
• Partneři projektu: 

  

•  na straně „low performing countries“ –  koordinátor  projektu 

– např. národní/regionální autorita/poskytovatel/grantová agentura +  
místní výzkumná instituce 

– Nebo - skupina místních výzkumných organizací  (budoucí centrum 
excelence) 

– může jít o privátní i veřejné subjekty 

 

• Zahraniční partner: excelentní výzkumná organizace nebo konsorcium 
takových organizací z kterékoliv země EU nebo asociované k H2020 

– Přispívá k rozvoji výzkumného a  inovačního potenciálu 

– Sdílení expertízy 

– Usnadnění přístupu k mezinárodním sítím 

– Sdílení zkušeností v oblasti řízení a administrace výzkumu a inovací 
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Výzvy SEWP 

• WIDESPREAD 1-2014 : Teaming 
 

• Aktivity:   

fáze 1  

(podpora na ca 12 měsíců, 0,2-0,5 meuro) – podpora přípravné fáze budování 
nového/upgrade stávajícího centra excellence - vytvoření dlouhodobé 
vědecké a inovační strategie (business plan) 

Návrh projektu: SWOT analýza, vize budoucího centra, potenciál, dlouhodobá 
strategie rozvoje, role partnerů, jak projekt přispěje k cílům národní/regionální 
S3 strategie  

Bude financováno ca 30-35 projektů 

  

fáze 2  (2016)  

hodnocení všech Business plánů  fáze 1 mezinárodním panelem - hodnotí se 
vědecká kvalita, kvalita implementačního plánu, dopad na inovace,  

nejlepší projekty - podpora 5-7 let, 15-20 mEuro na implementaci business 
plánu 

Bude financováno ca 5-7 projektů 
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Výzvy SEWP 

• WIDESPREAD 1-2014 : Teaming 
 

• Uznatelné náklady:  

– Např. výměna pracovníků, cestovné, platy, patenty, publikační aktivity, šíření 
znalostí, zdroje 

– NE budování infrastruktury, nákup většího výzkumného zařízení  

 

Nutný předpoklad je podpora členské země/regionu projektu (např. 
vazba na strukturální fondy při realizaci budoucího centra)  

 

• MŠMT – Letter of commitment, závazek - budoucí výzva pro Teaming v OP 
VVV (v diskusi) 

• Návaznosti na S3 strategie – regionální manažeři pro přípravu S3 

 

 

• Uzávěrka výzvy 17.9. 2014,   

• rozpočet 11,85 mEuro (2014), 80-90 meuro 2016 
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Výzvy SEWP 

• WIDESPREAD 2-2014 : ERA-chairs 

 

ERA chair - vynikající výzkumník/manažer výzkumu  

• European Framework for research careers - Level R3/R4 

• jakákoliv oblast výzkumu,  

• jakákoliv národnost,  

• full-time position,  

• autonomie,  

• vlastní tým 

 

! Kandidáti nesmí být předem známi, transparentní výběr ! 
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Výzvy SEWP 

• WIDESPREAD 2-2014 : ERA-chairs 

Předkladatel projektu: výzkumná instituce v „low 
performing country“- potřeba institucionální změny, potenciál 
rozvoje excelentního výzkumu 

 - SWOT analýza, akční plán (zahrnutí místních autorit, 

spolupráce s průmyslem apod.) 

 - opatření pro zvýšení excelence výzkumu 

 - posílení implementace cílů ERA v instituci (otevřená 
   výběrová řízení, peer review, genderová rovnost, inovativní 
programy školení doktorandů…viz dokument ERA Communication 

 - návaznost na S3 strategii  

 - předpokládá se interakce předkladatele projektu s    
národními/regionálními autoritami, zejména v otázkách potřebné 
investice do vybavení  infrastruktury (koordinace se SF) 
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Výzvy SEWP 

• WIDESPREAD 2-2014 : ERA-chairs 

 - otevřené výběrové řízení po podpisu grantové dohody s EK 

 - vytvoření vlastního týmu ERA chair 

  

 - grant na max. na 5 let, příspěvek max. 2,5 mEuro 

 - EK přispěje max.90% nákladů  

Uznatelné náklady: platy ERA-chair a jeho týmu, náklady spojené s 
výběrovým řízením, realizací pracovního plánu a implementací 
opatření pro splnění cílů projektu. Cestovné, školení, konference, 
publikace, patenty, pracovní návštěvy expertů…..  

Výzkumné zařízení jen v omezené míře a zdůvodněné 

NE infrastruktura a náklady na vlastní výzkum 

Uzávěrka: 15.10.2014 , 33,6 mEuro 

Další výzvy se očekávají 2017, 2019 
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Výzvy SEWP 

• H2020 -TWINN-2015  

Partneři projektu: Výzkumná instituce z „low performing 
coutry“ + nejméně 2 zahraniční špičkové instituce v 
definované oblasti vědy 

Návrh projektu - strategie pro posílení excelence v dané 
oblasti vědy, doporučuje se prokázat příspěvek projektu k S3 
strategiím 

Podporované aktivity – výměny pracovníků, školení, 
návštěvy expertů, účast na konferencích, letní školy, podpora 
šíření výsledků výzkumu…. 

Rozpočet projektu kolem 1 mil. Euro, trvání 3 roky 

Vyhlášení výzvy: 2/7/2014, uzávěrka 2/12/2014 

64,12 mEuro 
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Výzvy – odkazy na Participant portal 

Teaming:  

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html 

 

ERA chairs: 

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2500-widespread-2-2014.html 
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