
 

 

Vše, co potřebujete vědět pro zapojení  

do  CHIST-ERA Call 2017 

 

Seznam zúčastněných poskytovatelů, jejich alokace a podpora 
vyhlášených témat: 
 

 Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment 
reproducibility (ORMR) 

 Big data and process modeling for smart industry (BDSI) 
 

 
Poskytovatel  Stát  

Podpora vyhlášených témat  Alokace 

(€)  
ORMR BDSI 

FWF Rakousko    300 000 Ano Ne 

FNRS Belgie    200 000 Ano Ano 

BNSF Bulharsko    450 000 Ano  Ano 

FRQNT Kanada    600 000 Ano Ano 

SNSF S vy carsko 1 000 000 Ano Ano 

TA Č R  Č esko 1 000 000 Ano Ano 

ETAg Estonsko    100 000 Ano Ano 

MINEČO S pane lsko    500 000 Ano Ano 

IDEA S pane lsko    500 000 Ano Ano 

AKA Finsko 1 000 000 Ano Ano 

ANR Francie 2 000 000 Ano Ano 

GSRT R ecko 1 500 000 Ne Ano 

IRČ Irsko    150 000 Ano Ano 

MIUR Ita lie    500 000 Ano Ano 

LMT Litva    100 000 Ano Ano 

NČN Polsko    500 000 Ano Ano 

UEFISČDI Rumunsko    500 000 Ano Ano 

SAV Slovensko    120 000 Ano Ano 

TUBITAK Turecko 1 200 000 Ano Ano 

EPSRČ Velka  Brita nie 1 000 000 Ano Ne 

Vy zva bude vyz adovat, aby projekty pr edkla dala mezina rodní  konsorcia s partnery z nejme ne  tr í  

zu c astne ny ch zemí . Dals í  partner i z jiny ch zemí  mohou by t souc a stí  konsorcia, pokud si mohou 

zajistit vlastní  financova ní . Kaz dy  poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation)  

z dane ho sta tu financuje sve  na rodní  subjekty v projektech. Je nutne , aby vs ichni partner i projektu 

spln ovali pravidla zpu sobilosti pr í slus ne  RFO. Pokud mu z e by t partner zpu sobily  k zí ska ní  

financ ní ch prostr edku  ze strany ví ce zu c astne ny ch poskytovatelu  (RFO), musí  si vybrat pouze 

jednoho poskytovatele pro financova ní . Nejvys s í  povolena  mí ra podpory pro c eskou stranu je 60 % 

celkovy ch uznany ch na kladu .  



 

 

Jak probíhá příjem projektů? 

Dle podmí nek c eske  legislativy je nutne  spolec nou vy zvu realizovat ve dvou fa zí ch: 

 mezina rodní  vy zva  

 na rodní  vy zva (v ra mci programu EPSILON). 

 

V mezina rodní  vy zve  se uplatn uje proces poda ní  z a dosti o financ ní  podporu ve dvou stupní ch. 

Nejprve jsou z adatele   vyzva ni, aby pr edloz ili zkra cenou verzi na vrhu projektove  z a dosti (tzv. pre-

proposal). Pokud jsou vybra ni v první m stupni hodnocení , pr edloz í  u plny  na vrh projektove  z a dosti 

(tzv. full proposal).  

Jeden z partneru  konsorcia projektu je vz dy urc en do role koordina tora projektu (PI). V obou 

stupní ch poda ní  z a dosti potvrzuje koordina tor za cele  konsorcium odesla ní  spolec ne ho projektove ho 

za me ru prostr ednictví m elektronicke ho syste mu pro poda va ní  z a dosti (ESS - Electronic Submission 

System). 

Pr í jem projektovy ch na vrhu  do mezina rodní  vy zvy probí ha   do 11. 1. 2018 do 17:00 CET. 

Č eske  subjekty v projektech prokazují  svou zpu sobilost dle c esky ch podmí nek vyspecifikovany ch  

v Annex of Čall Announcement. 

Aby konsorcium projektu mohlo být způsobilé, musí být splněna tato 

kritéria: 
 de lka projektu  24 nebo 36 me sí cu  

 mezina rodní  konsorcium: 

  musí  mí t minima lne  tr i partnery; 

  partner i musí  by t z nejme ne  tr í  ru zny ch zemí  

 vyva z ene  konsorcium: 

  partner i z jedne  zeme  mohou poz a dat  maxima lne  o 60% z celkove ho financova ní  projektu;  

  kaz dy  partner musí  splnit sve  na rodní  podmí nky (viz Annex of Čall Announcement) 

Předběžný harmonogram CHIST-ERA III 



 

 

Kdo může být uchazeč a jaké podmínky musí splňovat? 
 
Ž a dost musí  by t v souladu s podmí nkami Programu na podporu aplikovane ho vy zkumu 
a experimenta lní ho vy voje EPSILON. 
 
Uchazeči:  -   podniky (pra vnicke  osoby) dle Pr í lohy c . 1 Nar í zení  Komise (EU) 
  - vy zkumne  organizace, ktere  spln ují  definici vy zkumne  organizace podle c l. 2  
                          odst. 83  Nar í zení  
  -   zpu sobily m uchazec em mu z e by t jako fyzicka  osoba pouze podnikatel, ktery  vykona va  
       hospoda r skou c innost dle Pr í lohy 1 Nar í zení , tzn. fyzicka  osoba, ktera  vykona va     
                          podnikatelskou c innost dle za kona c . 455/1991 Sb., o z ivnostenske m podnika ní     
                          (z ivnostensky  za kon), v platne m zne ní  

 
Zahájení řešení projektu: nejdr í ve den na sledují cí  po poslední m dni soute z ní  lhu ty TA Č R. 
 
Způsobilé náklady: dle jednotlivy ch kategorií  v c la nku 17 Vs eobecny ch podmí nek (verze 4). 
Žpu sobily mi na klady nejsou investice a stipendia. 
 

Podporované výsledky:                                                          
Fprum - pru myslovy  vzor; Fuzit - uz itny  vzor;  Gprot - prototyp;  Gfunk - funkc ní  vzorek; Nlec - 
le c ebny  postup; Nmap - specializovana  mapa s odborny m obsahem; Nmet - certifikovana  metodika;        
Npam  -pama tkovy  postup; P - patent; R - software; Žpolop - poloprovoz; Žtech - ove r ena  technologie. 
 

Vy sledky, ktere  nebudou uzna ny jako jediny  vy sledek, ale pouze v kombinaci s alespon  jední m dals í m 
vy sledkem (viz vy s e): 
Hleg – vy sledky promí tnute  do pra vní ch pr edpisu  a norem; Hneleg – vy sledky promí tnute  do sme rnic 
a  pr edpisu  nelegislativní  povahy za vazny ch v ra mci kompetence pr í slus ne ho poskytovatele. 

Povinné přílohy českého subjektu - prokázání způsobilosti 

Souc a stí  poda ní  z a dosti jsou i povinne  pr í lohy, ktere  dle za kona c . 130/2002 Sb. o podpor e vy zkumu 

a vy voje z ver ejny ch prostr edku  musí  by t doloz eny a slouz í  k proka za ní  zpu sobilosti c eske ho 

uchazec e v  mezina rodní  vy zve : 

 Strukturovany  profesní  z ivotopis r es itele a ostatní ch c lenu  r es itelske ho ty mu 

 Seznam max. 5 nejvy znamne js í ch projektu  

 Seznam max. 5 nejvy znamne js í ch vy sledku  

 Č estne  prohla s ení  za uchazec e 

 U c etní  za ve rky za roky 2013, 2014 a 2015*  

  
Kontrola doloz ení  povinny ch pr í loh bude souc a stí  kontroly splne ní  podmí nek v ra mci 1. stupne  
hodnotí cí ho procesu u mezina rodní  vy zvy. 

Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu  budou přijímány do 11. 1. 2018 
do 17:00 CET prostřednictvím datové schránky TA ČR. ID datové schránky: afth9xp  
Uchazec  do pole VE Č uvede: „Horizon2020 - ČHIST-ERA - proka za ní  zpu sobilosti“. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
*Povinností  uchazec e je zveřejnění účetní závěrky v pr í slus ne m rejstr í ku dle § 66 pí sm. c) a § 72  odst. 1 za kona c .304/2013 Sb.,  
o ver ejny ch rejstr í cí ch pra vnicky ch a fyzicky ch osob a za kona c .563/1991Sb., za kona o u c etnictví , je-li mu tato povinnost uvedeny mi 
pr edpisy stanovena.  

https://tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Zmena_programu_EPSILON_v_ucinnosti_od_17_10_2014.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

ČHIST-ERA Čall 2017 - Čall Announcement.pdf 

ČHIST-ERA Čall 2017 - Pre-proposal Form.doc 

ČHIST-ERA Čall 2017 - Full proposal Form.doc 

ČHIST-ERA Čall 2017 - Financial Template.xlsx 

ČHIST-ERA Čall 2017 - Leaflet.pdf 

National Annex ČŽ/EN 

Nar í zení  Komise (EU) c . 651/2014  

 
 

Více informací naleznete na www.tacr.cz a www.chistera.eu  

 

Hodnocení a výběr projektů k podpoře 
V ra mci mezina rodní  vy zvy probí ha  hodnocení  a vy be r projektu  na mezina rodní  u rovni  

a je dvoustupn ove . 

 

Projekty zhodnocene  a vybrane  v mezina rodní  vy zve  jiz  da le nebudou z ve cne  stra nky  

hodnoceny v na rodní  vy zve . Smyslem na rodní  vy zvy je splnit poz adavky dane  na rodní  legislativou  

a programem EPSILON. 

CHIST-ERA Call 2017 – krok po kroku 

1. sezna mit se s dokumenty joint callu – web TA Č R/ web ČHIST-ERA 

2. v pr í pade  nejasností  poloz it dotazy na Helpdesk TA Č R 

3. vyhleda ní  partneru , urc ení  koordina tora projektu (PI - Principal Investigator) 

4. vyplnit pre-proposal - v anglic tine , pr edepsany  formula r  

5. poda ní  z a dosti do spolec ne ho informac ní ho syste mu (ESS) - web ČHIST-ERA 

6. souc asne  splne ní  na rodní ch podmí nek - zasla ní  prostr ednictví m datove  schra nky 

7. na za klade  vý sledku z hodnocení  výplnit full proposal 

http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202017%20-%20Call%20Announcement.pdf
http://www.chistera.eu/call-2017-announcement
http://www.chistera.eu/call-2017-announcement
http://www.chistera.eu/call-2017-announcement
http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202017%20-%20Leaflet.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/projekty/National_Annex.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Zmena_programu_EPSILON_v_ucinnosti_od_17_10_2014.pdf
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html
http://www.chistera.eu
https://tacr.cz/hesk/
http://www.chistera.eu

