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Ciele výzvy ERA Chairs 
Problém: 

Disparity výkonnosti výskumu a inovácií v EÚ.  Mobilite vynikajúcich 
výskumníkov do regiónov s nízkou výkonnosťou bráni podfinancovanie 
výskumu, inštitucionálna rigidita a nedostupnosť zdrojov. 

Riešenie: 

 Priviesť do prostredia univerzít a výskumných inštitúcií 
vysoko kvalitných výskumníkov a manažérov s potenciálom 
pre excelentnosť vo výskume. 

 Inštitúcie majú uskutočniť štrukturálne zmeny, aby sa 
dopracovali k trvalo udržateľnej excelentnosti. 
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Príprava návrhu 1. 

Oblasť:   

Ktorákoľvek oblasť výskumu a inovácií, ktorá je v súlade 
regionálnymi resp. národnými stratégiami inteligentnej 
špecializácie (RIS3). 

Návrh má obsahovať: 

 Opatrenia na dosiahnutie súladu s prioritami ERA - 
Európsky výskumný priestor: open recruitent, peer review, 
gender balance, innovative doctoral training; 

 Plán na zvýšenie výskumnej kapacity. 
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Príprava návrhu 2. 
 Plán zvýšenia výskumnej kapacity:  

-    Opatrenia na lepšie využitie existujúcej výskumnej kapacity,             
-    Popis potrebných investícií (facilities & infrastructures)                      
-    Stratégia podpory pre tieto investície (Kohézne fondy – ESIF)  
Uviesť financovanie z EÚ grantov na zvýšenie výskumnej kapacity 
(doteraz + očakávané) a komplementaritu s grantom ERA Chair. 

 SWOT analýza 

 Akčný plán s opisom začlenenia regionálnych/národných inštitúcií, 
podnikov, mimovládnych subjektov (úlohy, trvanie, dopad a náklady). 

 Plán udržateľnosti 

 Opatrenia na dosiahnutie komplementarity s prioritami European 
Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers. 
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Očakávaný dopad 
 Zvýšenie atraktívnosti inštitúcie a regiónu pre excelentných 

výskumníkov; 

 Dosiahnutie výskumnej excelentnosti v oblasti pôsobnosti ERA Chair; 

 Zvýšenie účasti inštitúcie v Horizonte 2020 a iných programoch na 
medzinárodnom súťažnom princípe; 

 Zmeny v inštitúcii na dosiahnutie súladu s prioritami ERA; 

 Príspevok k regionálnej a/alebo národnej stratégii inteligentnej 
špecializácie vrátane prípadnej podpory zo štrukturálnych a 
investičných programov. 
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ERA Chair holder 

 Vynikajúci výskumný pracovník a manažér výskumu s 
preukázateľnými kvalitami (výsledkami) lídra (spĺňa kritériá 
úrovne R3 alebo R4 podľa European Framework for 
Research Careers). 

 Vymenovanie až po transparentnom merit-based 
náborovom procese monitorovanom Európskou komisiou. 

 Pozícia je na plný pracovný úväzok. 

 Inštitúcia musí zaručiť jeho / jej autonómiu vrátane tímu. 

 ERA Chair holder môže byť akejkoľvek štátnej príslušnosti.  
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Kritériá 

 Žiadateľ je univerzita alebo výskumná inštitúcia z 13 
nových krajín EÚ + Luxembursko + Portugalsko, resp. z 
asociovaných krajín. 

 Žiadateľ je len jeden (mono-beneficiary action).  

 Príspevok EÚ nepresiahne 2,5 milióna € počas max. 5 
rokov. 

 Príspevok EÚ je limitovaný na max. 90 % celkových 
navrhovaných nákladov.  

 Témy nie sú určené, ale nie sú ľubovoľné (v zmysle stratégií 
inteligentnej špecializácie) 
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Rozpočet 

 Mzdové náklady ERA Chair holdera a jeho tímu. 

 Príspevok na opatrenia, ktorých cieľom je uskutočnenie 
štrukturálnych zmien v inštitúcii: 

- Na zavedenie prioríty ERA                                                                                 
- Náklady na tréningové aktivity, stretnutia, publikačnú a 
patentovú činnosť, zariadenia (len v odôvodnených 
prípadoch), a pod. 

Grant nie je určený na financovanie výskumu ako takého, 
ani nákladov na výskum. 
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Výzvy ERA Chairs v programe Horizont 2020 

 

 Spolu 3 výzvy s celkovým rozpočtom 240 miliónov EUR 

 Uzávierky v rokoch 2014, 2017 a 2019 

 Predbežný rozpočet: 

- 1. výzva: 33,6 miliónov EUR (rok 2014) 

- 2. výzva: 100 miliónov EUR 

- 3. výzva: 110 miliónov EUR 
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1. výzva ERA Chairs programu Horizont 2020 

Widespread 2-2014: ERA Chairs 

 Otvorenie výzvy: 11. decembra 2013 

 Uzávierka:  15. október 2014 (17:00 h.) 

 Hodnotenie:  december 2014 

 Grantové dohody: marec 2015 

 Rozpočet výzvy:  33,6 mil. EUR 

 Max. príspevok EÚ:  2,5 milióna € na max. 5 rokov 

 Počet ERA Chairs: 14 - 15  
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Ďalšie informácie: 
Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/cal
ls/h2020-widespread-2014-2.html 

 

ERA Chairs webpage:  

http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html 

 

Functional Mailbox for the ERA Chairs 2014 Call:  

RTD-WIDESPREAD2-2014-ERA-CHAIRS@ec.europa.eu 

 

FAQ: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-widespread-
2014-2/1602624-widespread2erachairs_faq_24032014_en.pdf 
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Ďakujem za pozornosť. 
 

 

 

Kontakt: 

jana.tomkova@cvtisr.sk 

h2020@cvtisr.sk 
Centrum vedecko-technických informácií 

Lamačská 8A, Bratislava 
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