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WP 2016 - 2017

• Pracovní program pro část Šíření excelence a podpora účasti 
(Spreading Excellence and Widening Participation, SEWP)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20
16_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf

• 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 SEWP

TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ UZAVÍRKA
ROZPOČET 

2016 (mil.)

ROZPOČET 

2017 (mil.)

Teaming Phase 2
WIDESPREAD-

01-2016-2017
15. 3. 2016 23. 6. 2016 89,53 45,47

JPI Urban Europe
WIDESPREAD-

02-2016
27. 10. 2015 4. 2 2016 1,25

ERA Chairs
WIDESPREAD-

03-2017
11. 5. 2017 15. 11. 2017 33,91

Teaming Phase 1
WIDESPREAD-

04-2017
28. 7. 2016 15. 11. 2016 12,00

Twinning
WIDESPREAD-

05-2017
11. 5. 2017 15. 11. 2017 30,00

ROZPOČET 90,78 121,38

CELKEM 202,16
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ERA CHAIRS

WIDESPREAD-03-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/widespread-03-2017.html

Specifická výzva / Specific Challenge:

– nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na VŠ 
či VO v LPC, ustavení výzkumného týmu

– schopnost přilákat a udržet si vysoce kvalitní lidské zdroje

– implementace strukturálních změn, které zaručí excelenci ve 
VaI prostředí

• Oblast působnosti / Scope:

- jakákoliv oblast výzkumu

- jediný žadatel (VŠ či VO)
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ERA CHAIRS

Obsah návrhu:

 analýza SWOT

 soulad s prioritami ERA včetně Charty a Kodexu, genderová 
vyváženost výzkumných týmů i rozhodovacích orgánů, peer 
review, inovativní doktorské programy  popis 

institucionálních (strukturálních) změn

 lepší využití nainstalovaných výzkumných kapacit (RI)

 popis nutných investic (žádoucí je spolupráce s národními / 
regionálními a dalšími subjekty a využití ESI fondů)

 vazby na RIS3 a cíle udržitelného rozvoje (pokud relevantní)

 lepší schopnost ucházet se o mezinárodní granty

 popis úkolů, stupně zodpovědnosti a závazků držitele grantu
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ERA CHAIRS

Držitel grantu:

- 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
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ERA CHAIRS

• předpokládané náklady (odhad) – lze přesouvat

– osobní náklady držitele ERA Chair a jeho/jejího týmu (mzdy, 
náklady na nábor, administrativní náklady, cestovné a diety)

– náklady na krátkodobé výjezdy, školení, schůzky (CSA aktivity)

– náklady spojené se strukturálními změnami v instituci 
(zasedání, publikace, správa IPR)

• základní kategorie
Přímé náklady

I. Osobní náklady

II. Ostatní přímé náklady

 Cestovní náhrady

 Vybavení (minor part - max. 1 % grantu) – NE náklady na 
infrastrukturu a spotřební materiál na výzkum

 Ostatní zboží a služby

 Náklady na interně fakturované zboží a služby využívané v projektu 

III. Subdodávky

Nepřímé náklady (25 % přímých nákladů)
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ERA CHAIRS

Osobní náklady – specifika

• projektový návrh musí obsahovat plánovanou výši mzdy 
pro držitele ERA Chair včetně kritérií pro její stanovení

• osobní náklady pro ERA Chair mohou být vyšší než národní 
průměr a jsou uznatelné za předpokladu, že nepřevyšují 
obvyklé mzdy na podobných pozicích v EU nebo v 
mezinárodním srovnání

 v případě auditu a jiných kontrol bude výše mzdy indikovaná v 
Annexu 1 GA respektována (When the level of remuneration of the 

ERA Chair is indicated in Annex 1, this will be duly taken into account in 

case of check, audits or reviews.)
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ERA CHAIRS

• Pravidla hodnocení (kritéria, bodování a prahové 
hodnoty):

popsány v části H Obecných příloh pracovního programu

• kritéria: Excellence, Impact, Implementation

• bodování: max. 5 bodů v každém kritériu

• prahové hodnoty

– kritérium: 3 body

– celkově: 10 bodů

• pořadí projektů se stejným počtem bodů – sub-kritéria (témata 
nepokrytá jinými návrhy, body za excelenci, body za impakt, 
rozpočet pro MSP, genderová vyváženost)

min. 12 bodů ve výzvě 2014
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VÝZVA ERA CHAIRS 2014
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vyhlášení výzvy: 11. 12. 2013

uzavření výzvy:  15. 10. 2014

návrhy projektů: 88

počet zemí:  18 - EU13: 11 (bez LT, MT), EU15: 4, ostatní: 3

počet financovaných projektů: 14

podpora EK : 34 mil. € (Ø 2,4 mil. € na 1 projekt)

zdroj: D. Frank, TC AV ČR



ERA CHAIRS 2014

CZ – 4 návrhy:

VŠB-TUO Ostrava

UTB Zlín

UK Praha

VUT Brno

zdroj: D. Frank, TC AV ČR
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City Country Grants

Lefkosia CY 2

Tallinn EE 2

Tartu EE 2

Braga PT 1

Coimbra PT 1

Iasi RO 1

Lisboa PT 1

Porto PT 1

Pulawy PL 1

Warszawa PL 1

Zagreb HR 1

Total 14



OČEKÁVANÉ DOPADY 2017

• increased attractiveness of the institution, host region and 
country for internationally excellent and mobile researchers

• increased research excellence of the institution in the specific 
fields covered by the ERA Chair holders

• improved capability to compete successfully for 
internationally competitive research funding

• institutional changes within the ERA Chair host institution to 
implement the ERA priorities (including an open recruitment 
policy, gender balance, peer review and innovative doctoral 
training)
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DOPORUČENÍ EK

Lessons learned (výzva 2014)

• Clearly define objectives towards institutional changes

• Demonstrate the role and autonomy of the ERA Chair holder

• Work Packages should be consistent and contribute to an 
overall Action Plan

• Management structures need to be well defined and simple
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DOPORUČENÍ

základ návrhu: důkladná analýza SWOT a její zohlednění v akčním 
plánu (sebekritika - propracování slabých stránek a hrozeb)

zohlednit cíle z pracovního programu, nutné dobře popsat cíl hlavní i 
cíle specifické (až do úrovně WP)

národní i regionální RIS3 a využití ESIF, přidaná hodnota (region, 
země, EU a svět)

detailní popis pozice držitele ERA Chair, výběrové řízení zahájit 
ihned, nástup ERA Chair předpokládat v 6. – 9. měsíci

udržitelnost i po skončení projektu

pečlivě zvážit a projednat s vedením, zda existuje ochota k 
institucionálním / strukturálním změnám a zda bude držitel grantu 
součástí vrcholného managementu
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ERA CHAIRS

• typ akce: Coordination and Support Action (CSA)

• konsorciální smlouva: ne (mono-beneficiary)

• doba trvání: až 5 let

• otevření výzvy: 11. 5. 2017

• uzavírka výzvy: 15. 11. 2017 v 17:00 hod.

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

• rozpočet výzvy celkem: 33,91 mil. €

• předpokládaný počet úspěšných projektů: 14

• workshop TC AV ČR k přípravě projektů (březen 2017) - zde
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http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/prezentace-z-workshopu-k-priprave-projektu-do-vyzvy-era-chairs?FfNewsItem_page=2


TWINNING

WIDESPREAD-05-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/widespread-05-2017.html

Specifická výzva / Specific Challenge:

– řešit nedostatek spolupráce a rozdíly mezi výzkumnými 
subjekty widening zemí a mezinárodně uznávanými protějšky z 
EU

– zvrátit trend, kdy přední výzkumné subjekty spolupracují pouze 
mezi sebou (closed clubs)

Oblast působnosti / Scope:

- významné posílení definované oblasti výzkumu na VŠ či VO v 
LPC propojením se 2 předními subjekty z dalších dvou zemí

- zlepšit výzkumný profil nejen instituce z LPC, ale i jeho 
výzkumných pracovníků
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TWINNING

Obsah návrhu:

 analýza SWOT

 strategie pro zintenzivnění a stimulování vědecké excelence a 
inovační kapacity v definované oblasti výzkumu nejen 
koordinátora, ale i zapojených partnerů

 vazby na RIS3 a pokud relevantní, i cíle udržitelného rozvoje

 obsáhlý soubor opatření, která budou podpořena, a to alespoň 
následující:

 short term staff exchanges

 expert visits 

 short-term on-site or virtual training

 workshops; conference attendance

 organisation of joint summer school type activities

 dissemination and outreach activities
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TWINNING

Uznatelné náklady

– administrace

– networking

– koordinace

– training

– management

– cestovní náklady

Typické náklady:

 náklady na výměny zaměstnanců

 návštěvy expertů

 pořádání školení, workshopů a letních škol (nájem místnosti, catering)

 diseminační a podpůrné aktivity

Nezpůsobilé náklady: infrastruktura, vybavení (vč. 
spotřebního materiálu na výzkum) a výzkumné aktivity
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TWINNING

 kritéria pro udělení grantu:

 Excellence

 Impact

 Implementation

 bodování: max. 5 bodů v každém kritériu

 prahové hodnoty

– kritérium: 3 body

– celkově: 10 bodů

 pořadí projektů se stejným počtem bodů – sub-kritéria (témata 
nepokrytá jinými návrhy, body za excelenci, body za impakt, 
rozpočet pro MSP - neplatí pro TWINNING, genderová 
vyváženost konsorcia

min. 13,5 bodu ve výzvě 2015
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VÝZVA TWINNING 2015
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vyhlášení výzvy: 2. 7. 2014

uzavření výzvy:  7. 5. 2015

návrhy projektů: 553 (546 ELIGIBLE)

počet zemí:  53 - z toho 24 zemí LPC

ČR: 56 návrhů – 5 grantů (9% úspěšnost)

počet financovaných projektů: 67

podpora EK : 67,3 mil. € (Ø 1,004 mil. € na 1 projekt)

zdroj: D. Frank, TC AV ČR



CZ GRANTY TWINNING 2015
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zdroj: D. Frank, TC AV ČR

Údaje o projektech:  
1) http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
2) http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo

(ECHO 1/2016 Vosečková Anna: Start historicky prvních projektů TWINNING)

ID Akronym Koordinátor Název projektu

690599 ASCIMAT Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Increasing the scientific excellence and innovation capacity in 

Advanced Scintillation Materials of the Institute of Physics from 

the Czech Academy of Sciences

692034 TWINFUSYON Masarykova univerzita
Twinning for Improving Capacity of Research in Multifunctional 

Nanosystems for Optronic Biosensing

692068 BISON Masarykova univerzita
BrIdging Structural BiOlogy with Biological SyNthesis and Self 

Assembly to Reveal Key Processes in Living Systems

692195 MultiCoop Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Multidisciplinary approach to strengthen cooperation and 

establish novel platform for comprehensive assessment of food 

and feed safety

692298 MEDGENET Masarykova univerzita Medical Genomics and Epigenomics Network

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo


OČEKÁVANÉ DOPADY 2017

• increased research excellence of the coordinating institution in the 
particular field of research as a result of twinning exercise

• enhancing the reputation, attractiveness and networking channels of 
the coordinating institution

• improved capability to compete successfully for national, EU and 
internationally competitive research funding

• illustrate quantitatively and qualitatively the expected potential 
impact of the twinning exercise within the coordinating institution 
(and possibly at regional/national level) based on indicators like 
expected future publications in peer reviewed journals, collaboration 
agreements with businesses, IP, new innovative products and 
services

• benefits for advanced partners: access to new research avenues, 
creativity and development of new approaches, source for increased 
mobility (in and out) of qualified scientists
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DOPORUČENÍ EK

Lessons learned (z výzvy 2015)

• Clear definition of the scientific strategy towards excellence 
in the relevant research field

• Better illustration of the scientific qualities of "advanced" 
partners and their added value to the project

• Outline the expected impact of the twinning exercise on the 
institution in the Widening country (and even at the national
/ regional level) based on specific indicators 
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DOPORUČENÍ

základ návrhu: důkladná analýza SWOT a její zohlednění v akčním 
plánu (sebekritika - propracování slabých stránek a hrozeb)

zohlednit cíle z pracovního programu, nutné dobře popsat cíl hlavní i 
cíle specifické (až do úrovně WP)

provázanost s národní i regionální RIS3, projekty z ESIF, přidaná 
hodnota (instituce, region, země, příp. EU)

aktualizovaná webová stránka instituce (alespoň základní anglická 
verze nezbytná – evropské a mezinárodní projekty)

školicí aktivity cílit jak na mladé vědce (nové technické dovednosti), 
tak na vědce zkušenější

manažerská struktura: ne příliš mnoho úrovní, jedna osoba – jedna 
úloha

udržitelnost (kontinuita spolupráce) i po skončení projektu (příprava 
společných projektů)
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TWINNING

• typ akce: Coordination and Support Action (CSA)

• typ výzvy: jednokolová

• konsorciální smlouva: ano, min. 3 žadatelé (koordinátor + 2 
přední partneři z MS EU či AC jiných než původ koordinátora)

• doba trvání: až 3 roky

• otevření výzvy: 11. 5. 2017

• uzavírka výzvy: 15. 11. 2017 v 17:00 hod.

• rozpočet na jeden projekt: až 1 mil. €

• rozpočet výzvy celkem: 30 mil. €

• předpokládaný počet úspěšných projektů: 30

• workshop TC AV ČR k přípravě projektů (duben 2017) - zde
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http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/prezentace-z-workshopu-twinning-2017


Děkuji za pozornost.

voseckova@tc.cz
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