HORIZONT EVROPA
ROZŠIŘOVÁNÍ
ÚČASTI A ŠÍŘENÍ
EXCELENCE

Snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí
a odborných poznatků napříč EU nově podpoří
balíček opatření nazvaný Advancing Europe Package (AEP), ve kterém čtyři hlavní nástroje z předchozího programu H2020 (TEAMING, TWINNING,
ERA Chairs a program COST) doplní nové aktivity
a služby. Zažitou terminologii Widening pro nástroje i způsobilé země převzal i program Horizont
Evropa.

UZNATELNOST NÁKLADŮ
NA VÝZKUM A INOVACE

ZPŮSOBILÉ
ZEMĚ

PODSTATNÉ NAVÝŠENÍ
ROZPOČTU NA WIDENING

V platnosti zůstává, že pouze subjekty z Widening
zemí mohou být koordinátory projektů, ale oproti
H2020 se pozměnila a rozšířila skladba způsobilých
zemí: 13 tzv. nových členských států (včetně Česka) doplňuje Portugalsko a Řecko, dosud neurčený
počet zemí přidružených k rámcovému programu
a nově pak i 9 nejvzdálenějších regionů EU.

Na léta 2021–2027 je na podporu Widening zemí
určeno minimálně 3,3 % celkového rozpočtu programu Horizont Evropa, což v současnosti představuje částku ve výši 2,95 miliard €. V rámcovém programu H2020 dosáhl rozpočet na Widening částky
900 milionů €.

Novým prvkem je uznatelnost nákladů na VaI v projektech typu CSA ve výzvách Widening, kterou zavádí článek 2 nařízení zřizujícího program Horizont
Evropa. Procentuální poměr nákladů na VaI na celkovém grantu se liší podle druhu nástroje – od 10 %
až po 35 %.

www.tc.cz

BALÍČEK OPATŘENÍ
ADVANCING EUROPE PACKAGE:
1. průřezová opatření Widening
napříč celým programem
– nástroj Hop On neboli přizvání jednoho
partnera z Widening země ke konsorciu
projektu RIA, které ve výzvách klastrů Pilíře
2 či nástroje EIC Pathfinder uspělo, má
podepsanou grantovou dohodu a nemá dosud
žádného partnera z Widening země

UŽITEČNÉ ODKAZY
– TWINNING neboli institucionální networking:
výměna osvědčených postupů, posílení
manažerských a administrativních dovedností
i výzkumného profilu instituce

Widening na českém portálu Horizont Evropa
https://www.horizontevropa.cz/cs/strukturaprogramu-he/rozsirovani-ucasti-posilovani-era/
rozsirovani-ucasti-sireni-excelence/informace

– ERA Chairs neboli nábor vynikajícího
akademika s prokázanou excelencí ve výzkumu
a s manažerskými dovednostmi, který sestaví
vlastní výzkumný tým

Widening na webu Evropské komise
https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/funding/funding-opportunities/
funding-programmes-and-open-calls/horizoneurope/widening-participation-and-spreadingexcellence_en

– uznání účasti formou certifikátu Recogniton
of participation vydává Evropská komise na
vyžádání koordinátorovi z Widening země
(v polovině nebo po ukončení projektu)

– Iniciativa pro evropskou excelenci na
vysokoškolských institucích neboli budování
kapacit pro posílení sítí VŠ a spolupráci
s okolními ekosystémy

– propojování partnerů neboli Matchmaking,
např. na společných partnerských burzách
s klastry Pilíře 2 či prostřednictvím studijních
návštěv

– Huby excelence neboli propojení inovačních
ekosystémů Widening zemí a užší vazby mezi
akademickou obcí, podnikatelskou sférou,
veřejnými orgány a společností

– pročtení a komentování návrhů projektů
neboli Proposal review, které zahrnuje jak
profesionální kontrolu návrhů,
tak i proškolování žadatelů

– ERA Fellowships neboli individuální granty
pro postdoktorandy realizované ve Widening
zemích: žádosti se podávají do výzev MSCA
Postdoctoral Fellowships

2. nástroje Rozšiřování účasti a šíření excelence
(Widening)
– TEAMING for Excellence neboli budování
institucí: vznik nového centra excelence nebo
podstatná modernizace centra stávajícího

– ERA Talents neboli posílení vyváženého oběhu
mozků v rámci EU (nástroj v přípravě)

Widening na webu Výkonné agentury pro výzkum
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/
horizon-europe-widening-participation-andspreading-excellence_en

