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● ERA-NET Cofundy

● BiodivClim – podmínky pro české uchazeče 
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HLEDÁNÍ PARTNERŮ

● aplikace vytvořené v rámci jednotlivých cofundových schémat (na stránkách daného ERA-NET 
cofundu), např. Partner Search Tool

● Partner Search na stránce Research Participant Portal - European Commission 
● partner search tool od EEN (Enterprise Europe Network)
● pomoc od TA ČR s vyhledáním partnera – vyplnění TACR Partner Search Form 

Pro hledání českého partnera do projektového konsorcia lze využít TA ČR Starfos – fulltextový 
vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly 
podpořeny z veřejných prostředků České republiky. 

KDE HLEDAT INFORMACE o výzvách?

Více informací o cofundových výzvách podporujících mezinárodní spolupráci na www.tacr.cz v sekci 
Programy → Cofundové výzvy 

    

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NJKg0qzIntLXbUs6ZjU87qKaUarN6UsVjAQx26zkLm-L9g/viewform
https://starfos.tacr.cz/cs
http://www.tacr.cz/
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html


Jak funguje 
podání žádosti 

v ERA-NET
 COFUND



Výzvy vyžadují, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia tvořená partnery z 
několika zúčastněných zemí. 

Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si mohou zajistit vlastní 
financování.

Podání projektů prostřednictvím mezinárodního systému (pre-proposals, full proposals). 

Český uchazeč zasílá TA ČR pouze povinné přílohy k prokázání způsobilosti (dle 
nastavených pravidel pro českého uchazeče ze strany TA ČR).

Hodnocení a výběr projektů probíhá na mezinárodní úrovni a je dvoustupňové.

Pravidla pro českého uchazeče jsou navázána na program, ze kterého budou čeští 
uchazeči financováni. 

Intenzita podpory pro českého uchazeče se odvíjí od typu organizace 
a programu financování. 

PRAVIDLA ERA-NET 
COFUNDOVÝCH VÝZEV



Program PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

● Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, 
regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou 
využitelné zejména ve veřejné správě a pro tvorbu 
strategických a koncepčních dokumentů. Budou tedy 
podporovány projekty výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu 
(min. 51% nákladů na aktivity českého partnera musí směřovat na výsledky ve veřejném 
zájmu).

● Projekty s českým partnerem musí odpovídat následujícím cílům:
1. zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění 

životního prostředí
2. omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně 

extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné 
adaptace na klimatickou změnu a její důsledky

3. zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence 
znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků 
znečištění

● O podporu mohou žádat projekty aplikovaného výzkumu se 
zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního 
výzkumu.



ZPŮSOBILÍ UCHAZEČI

● hlavním uchazečem na české straně projektu může být pouze:

○ výzkumná organizace dle definice výzkumné organizace 
(podle čl. 2 odst. 83  Nařízení)

● dalším účastníkem na české straně projektu mohou být:

○ podnik vystupující jako právnická osoba (dle Přílohy č. 1 
Nařízení Komise (EU))

○ výzkumná organizace dle definice výzkumné organizace 
(podle čl. 2 odst. 83  Nařízení)

○ fyzická osoba – tj. podnikatel, který vykonává hospodářskou 
činnost (dle Přílohy 1 Nařízení a  podnikatelskou činnost dle 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

PRAVIDLA PRO ČESKÉHO UCHAZEČE



ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

● Osobní náklady (platy vč. odměn)
● Náklady na subdodávky
● Ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duš. vlastnictví, 

provozní náklady, cestovné)
● Nepřímé náklady- full cost, flat rate 25%
● Stipendia

Co dále TA ČR u českého partnera kontroluje:

● zaměření projektu na aplikovaný výzkum (nezbytné činnosti 
orientovaného základního výzkumu mohou být zahrnuty)

● doložení povinných příloh (Čestné prohlášení, TACR Application form, 
povinné přílohy k definovaným výsledkům)

● zveřejnění účetních závěrek
● zda nejde o podnik v obtížích, insolvenci
● trestní bezúhonnost v hospodářské činnosti
● popsání využitelnosti výsledků v praxi

PRAVIDLA PRO ČESKÉHO UCHAZEČE



INTENZITA PODPORY
● maximální podpora na projekt: 0,6 mil. EUR
● nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu: 100 % z celkových způsobilých 

nákladů projektu
● celková alokace na výzvu je 1 640 000 EUR

PŘIHLÁŠKA
● projekt podaný prostřednictvím mezinárodního systému (pre-proposal form, full proposal form a další 

povinné přílohy)
● povinné přílohy za TA ČR:

○ TACR Application Form (Budget Data + další podmínky NPOV, CEP, deklarace veřejného zájmu 
aj.)

○ Čestné prohlášení (Sworn Statement)
○ pokud výsledek typu NmetS – povinné doložení potvrzení certifikačního orgánu
○ pokud výsledek typu Patent – povinné doložení patentové rešerše

PRAVIDLA PRO ČESKÉHO UCHAZEČE



● vyhlášení výzvy: září 2019
● deadline pro příjem pre-proposals:  listopad 2019
● výsledky fáze pre-proposals: únor 2020
● deadline pro příjem full proposals:  duben 2020
● výsledky mezinárodní výzvy: listopad/prosinec 2020
● termín zahájení řešení mezinárodního projektu

nejdříve od: 1.12.2020
nejpozději od: 1.4.2021

● začátek podpory českého partnera: bude korespondovat s podporou 
na mezinárodní úrovni

● termín zahájení řešení českého partnera
nejdříve od: 1.12.2020
nejpozději od: 1.4.2021

● délka řešení projektů: maximálně 3 roky

HARMONOGRAM VÝZVY



● P – patent
● G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
● R – software
● NmetS, NmetC, NmetA – metodika
● Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
● Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence MŽP
● V, Vsouhrn – výzkumná zpráva
● Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie
● S – specializovaná veřejná databáze
● Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
● Jimp, JSC, Jost – recenzovaný odborný článek
● B – odborná kniha
● C – kapitola v odborné knize
● Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem
● M – uspořádání konference
● O – ostatní výsledky (zároveň s výsledkem druhu O musí být 

dosaženo nejméně jednoho výsledku druhu „V“ či „Vsouhrn“, 
tedy výzkumná zpráva nebo souhrnná výzkumná zpráva.)

PODPOROVANÉ VÝSLEDKY



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

● probíhá na mezinárodní úrovni
● mezinárodní nezávislí experti/ hodnotitelé

● probíhá ve dvou stupních (hodnocení nejprve pre-proposals, poté full proposals)

● hodnotící kritéria: 

○ 1. stupeň: projekt odpovídá rozsahu výzvy, novost výzkumu a nadnárodní přidaná hodnota

○ 2. stupeň: (vědecká) excelence, kvalita a efektivita implementace a dopad; s přihlédnutím k 

hodnocení získaným od externích hodnotitelů

● vyhotovení finálního seznamu projektů navržených k podpoře

● podpořeny jsou projekty dle nejvyššího počtu bodů a dle dostupnosti finančních prostředků jednotlivých 

poskytovatelů  

● TA ČR nehodnotí, ale posuzuje pouze soulad pro financování z daného programu v rámci tzv. eligibility 

check - kontroly způsobilosti



● TA ČR uzavře smlouvu pouze s českým partnerem (hlavním 
řešitelem).

● Mezi všemi zahraničními partnery musí být uzavřena konsorciální 
smlouva (CA) – ošetření IPR, atd.

● Pokud v projektu figuruje více českých subjektů - uzavření Smlouvy 
o účasti na řešení projektu (náležitosti dle Všeobecných podmínek 
v6).

● Definovaný rozpočet v € bude dle stanoveného kurzu přepočten na 
Kč a bude stanoven plán vyplácení podpory v Kč na jednotlivé roky.

Reportovací povinnosti v průběhu realizace projektů:
● reporty TA ČR – průběžné zprávy (1x za rok), závěrečná zpráva

● reporty konsorciu výzvy – pouze Final Report ke konci projektu v 
období 2023 – začátek 2024

REALIZACE PROJEKTŮ
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www.tacr.cz


