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Mezinárodní spolupráce AV ČR

• AV ČR rozvíjí mezinárodní spolupráci prostřednictvím několika partnerství (účast AV ČR 

v těchto aktivitách administruje OMS-ERA KAV ČR)

➢ HERA 

➢ NORFACE

➢ SEA-Europe JFS

➢ EIG CONCERT-Japan

➢ EU-KOR Community

• AV ČR financuje účast z vlastního rozpočtu určeného na mezinárodní spolupráci, ze 

kterého nesmí financovat jiné vědce než vědce ze svých pracovišť − proto oprávněným 

žadatelem o finanční podporu pouze vědci s afiliací k AV ČR 

• Možnost zapojení ostatních institucí za podmínky zajištění si financování své účasti 

v projektu

CHANSE



Partnerství HERA a NORFACE

• HERA (Humanities in the European Research Area) − partnerství 25 evropských zemí 
podporující výzkum v oblasti humanitních věd v Evropě

➢ Uses of the Past

➢ Public Spaces: Culture and Integration in Europe – projekt VICTOR-E (ÚSD 

AV ČR)

• NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) − 

partnerství 20 evropských zemí zaměřující se na společenskovědní témata

➢ DIAL − projekt DAISIE (SOÚ AV ČR)

➢ Governance

• Zájem o zapojení ze strany pracovišť AV ČR – příležitost pro III. vědní oblast (SSH)

• Koncepce mezinárodní spolupráce AV ČR – „podpora účasti pracovišť AV ČR v 
mezinárodních konsorciích řešících multilaterální projekty, a to zejména v oblastech, 
kde zapojení českých týmů není podporováno jinými poskytovateli z ČR“

• Spolufinancování ze zdrojů EU



CHANSE
Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

• Společná iniciativa partnerství HERA a NORFACE − 27 partnerských organizací z 24 

zemí

• Podpora spolupráce společenských a humanitních věd − interdisciplinarita

• Celkový rozpočet programu 36 mil. EUR − národní alokace přes 26 mil. EUR + 

spolufinancování EK 10 mil. EUR

• 9. března 2021 – výzva na téma Transformations: Social and Cultural Dynamics in 

the Digital Age (uzávěrka 7. května, resp. 7. prosince):

➢ Cultural Transformations in the Digital Age

➢ Digitalisation and Social Transformation



Podmínky a zapojení

• Podmínky finanční podpory se řídí národními pravidly partnerských organizací

• Za ČR partnerem pouze AV ČR = nárok na finanční podporu pouze vědci z pracovišť 

AV ČR

• Ostatní instituce jako tzv. Cooperation Partners za podmínky vlastního financování 

(nemohou vystupovat jako PI či PL)

• Možnost zapojení více partnerů z jedné země, a to i těch, kteří nebyli dříve partnery 

HERA nebo NORFACE

• Zájem vědců z pracovišť AV ČR i z univerzit

• AV ČR vítá zapojení dalších poskytovatelů finanční podpory z ČR (přirozenější 

partner) = zvýšení viditelnosti a úspěšnosti českých týmů v celoevropském kontextu



Zhodnocení účasti AV ČR v evropských 
partnerstvích a jejich budoucnost

• HERA a NORFACE, resp. CHANSE nabízí možnost:

➢ zapojit se do evropských badatelských sítí 

➢ podílet se na tvorbě vědní strategie na evropské úrovni v oblasti SSH (možnost 

vyjadřovat se k formulaci jednotlivých výzev)

➢ spolufinancování projektů z programu H2020

• Budoucnost evropských partnerství v oblasti SSH? 



Děkuji Vám za pozornost


