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1. Představení schématu ERA-NET cofund, základních pojmů & pravidel 

fungování 

 

2. Mezinárodní výzva GENDER-NET Plus Call 2017 

○ tematické zaměření - jaké projekty jsou očekávány 

○ hledání partnerů do projektu 

○ způsob podání žádosti 

○ hodnocení a výběr projektů 

 

1. Další cofundová schémata podpory 

 

 

 

 

Program  
semináře 



Představení schématu ERA-NET 
cofund, základních pojmů & 

pravidel fungování 



Co jsou to COFUNDY? 

Co je ERA-NET COFUND?  

Mechanismus, kterým Evropská komise v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 dává příležitost 

poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR) vyhlašovat společné výzvy na dohodnuté téma. 

 

Co je společná výzva - tzv. Joint Call? 

Výzva, prostřednictvím které jsou podpořeny projekty společně předkládané partnery minimálně ze dvou států 

zapojených do daného schématu. TA ČR v rámci těchto výzev “Joint Calls” podpoří české subjekty mezinárodních 

projektů. 

 

Proč TA ČR v COFUNDECH? 

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. To umožní českým výzkumným 

organizacím a podnikům získat zkušenosti a kontakty, které pak mohou být využity například při přípravě 

společných projektů do Horizon 2020. 

 

 

 



COFUNDY na TA ČR 
 

 

podpoří projekty zohledňující gender  

v obsahu výzkumu a inovací 
 

 

podpoří projekty zaměřené na materiálový 

výzkum a inovace 

 

podpoří projekty zaměřené na informační  

a komunikační vědy a technologie (ICST) 

 
 



Výhody zapojení 
 

Výhody zapojení projektů do mezinárodních výzev v těchto schématech: 

● získání partnerů v zahraničí  

● získání financování této spolupráce 

● získání zkušeností s projekty v mezinárodním měřítku 

● možnost přístupu k partnerům (zejm. akademickým), jejich kapacitám 

a zkušenostem a využití těchto kapacit a zkušeností pro rozvoj 

českých společností 

KDE HLEDAT INFORMACE o výzvách? 

Více informací o cofundových výzvách podporujících mezinárodní spolupráci 
na www.tacr.cz  
v sekci Mezinárodní spolupráce -> Cofundové výzvy  
 

www.gender-net-plus.eu  
https://m-era.net/ 
http://www.chistera.eu 

 

http://www.tacr.cz/
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html
http://www.gender-net-plus.eu/
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http://www.gender-net-plus.eu/
http://www.gender-net-plus.eu/
http://www.gender-net-plus.eu/
https://m-era.net/
https://m-era.net/
https://m-era.net/
http://www.chistera.eu/


Podmínky účasti  
v cofundových výzvách 

Výzvy vyžadují, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia tvořená partnery z nejméně dvou zúčastněných zemí 

(viz přehled zúčastněných zemí). Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud mohou zajistit 

vlastní financování. 

Dle podmínek české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích: 

● mezinárodní výzva 

● národní výzva  

 

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

 

Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu financuje své národní subjekty v 

projektech. Je nutné, aby všichni partneři projektu splňovali pravidla způsobilosti příslušné RFO. Český subjekt se 

řídí pravidly TA ČR a zasílá povinné přílohy prostřednictvím datové schránky do konce termínu pro podávání 

projektů do Mezinárodní výzvy. 

 



Hledání partnerů 

K vyhledání vhodných partnerů do projektů slouží aplikace vytvořené v rámci jednotlivých schémat nebo lze využít 

Partner Search na stránce Research Participant Portal - European Commission. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


Jak funguje  
podání žádosti  

v ERA-NET 
 COFUND 

 



Mezinárodní výzva GENDER-NET 
Plus Call 2017 



podpoří projekty zohledňující gender v obsahu výzkumu a inovací 

 

 
Vyhlášení společné výzvy: 20. 12. 2017   

Příjem návrhů projektů (pre-proposals): do 1. 3. 2018 (17:00 CET) 

Alokace TA ČR na společnou výzvu: 740 700 € (indikativní) 

www.gender-net-plus.eu a www.tacr.cz (Mezinárodní spolupráce - cofundové výzvy) 

 

Základní podmínky pro předkládané projekty: 

● délka projektu max. 36 měsíců 

● projekt předkládá mezinárodní konsorcium tvořené minimálně 3 partnery ze 3 zúčastněných zemí 

● každý partner musí splnit podmínky (národní) organizace, skrze niž se hlásí – viz Funding Organisation Rules 

● celkový rozpočet předkládaného projektu nesmí přesáhnout 1 000 000 €. 
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Zúčastněné země a vyhledávání partnerů 

 

 

 

 

 

K vyhledání vhodných partnerů do projektu slouží  

aplikace Gender-Net Plus Partner Linkage Tool  

na stránce GENDER-Net Plus.  

Je možno také využít Partner Search na stránce  

Research Participant Portal - European Commission. 
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● korespondují se 3 ze 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) vymezených OSN 

 

Témata společné výzvy 



      1. Zdraví a well-being 

 

       1.1 Genderově podmíněné násilí 

·       Domácí násilí, jeho příčiny a dlouhodobé dopady na zdraví, práci a ekonomickou situaci 

·       Obchodování s lidmi, sexuální a jiné vykořisťování 

·       Intersekcionální přístupy k sexuálnímu/sexistickému násilí a/nebo násilí vůči LGBTQ osobám 

 

1.2 Pohlaví, gender a stárnutí 

·    S pohlavím a/nebo genderem spojené dopady stárnutí (na ženy, muže i osoby mimo 

genderovou binaritu) 

·     Dopady pohlaví a genderu na zdraví, socioekonomický status, kvalitu života a péče 

·     Dopady nových život zlepšujících technologií na ženy, muže a osoby mimo genderovou binaritu   
 

        

 

Témata výzvy 



             1.3 Pohlaví, gender a zdraví 

 

Integrace pohlavní a genderové dimenze do zdravotnického výzkumu životních stylů,    

psychologických a kognitivních faktorů, kvality života a léčby u osob s neurologickými onemocněními 

a přenosnými a nepřenosnými chorobami.     

  

● Zkoumání komorbidit a rizikových faktorů u osob s vrozenými nebo získanými neurologickými 

onemocněními prostřednictvím přístupů zohledňujících životní cyklus    

● Personalizované přístupy k prevenci, diagnostice a léčbě 

● Genderové dimenze v přístupu ke zdraví a v poskytování zdravotních služeb 

 

Témata výzvy 



             2. Infrastruktura, průmysl a inovace 
 

2.1 Gender a nové technologie 

·         Gender a informační a komunikační technologie   

·         Gender a umělá inteligence 

·         Gender a robotika 

·         Využití tzv. umožňujících technologií pro posílení žen  

·         Vývoj technologií pro speciální potřeby z genderové perspektivy 
 

2.2 Gender v podnikání a inovačním systému 

·         Gender a otevřené inovace 

·         Genderové přístupy k podnikání v podnicích založených na technologiích 

·         Gender a podnikatelské dovednosti    

·         Chování inovačních investorů z genderové perspektivy (jak různé vzorce chování investorů ovlivňují 

schopnost žen získat financování či podporu)  

·         Ženské vedení v oblasti technologických inovací  
 

Témata výzvy 



     

 

    3. Klimatická opatření 

 

    3.1 Genderová dimenze v klimatickém chování a rozhodovacích procesech 

 

● Genderové rozdíly ve vzorcích jednání ovlivňujících klimatickou stopu 

● Genderové rozdíly v účasti na rozhodovacích procesech (a jejich vedení) v oblastech 

souvisejících s klimatem  

● Genderové rozdíly v postojích k environmentálním politikám  

 

 
                                                                                                                                                 Více informací ke všem tématům výzvy ZDE. 

 

 

Témata výzvy 

http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf


 

Proč je důležité se zabývat genderovou dimenzí v obsahu výzkumu a inovací? 

 
● Reflexivita vůči možným pohlavním a genderovým rozdílům zvyšuje kvalitu výzkumu a validitu 

výsledků 

● Nedostatečná reflexivita může mít pro opomenutou skupinu škodlivé dopady    

● Genderově senzitivní výzkum a inovace rozšiřují spektrum uživatelů/ek jejich produktů 

● Genderově senzitivní výzkum a inovace otevírají prostor pro nové poznatky či produkty 
 

Genderová dimenze  
v obsahu výzkumu a inovací 



● Reflektovat možné odlišnosti ve zkušenostech, perspektivách a potřebách žen a mužů (a jejich možné 

fyzické odlišnosti).  

● Realizovat genderově-specifický výzkum či inovace (zacílit je na skupinu, která byla v kontextu 

určitého konkrétního tématu doposud opomíjena).  

 

Začlenění genderového hlediska do výzkumného cyklu: 

 

Výzkumné cíle, otázky a hypotézy 

Má téma genderové dimenze?  

Mohou do něj vstupovat dílčí tělesné odlišnosti žen  a mužů nebo jejich rozdílné životní vzorce?  

Je v jeho kontextu relevantní zvažovat rozdílné dopady na ženy a muže?   

Metodologie, výzkumný design, sbíraná data 

Umožní výzkumný design a nástroje zachytit případné pohlavní či genderové rozdíly?  

Budou sbírána data o obou pohlavích? Bude se pracovat s tkáněmi obou pohlaví, eventuelně zvířaty obou 

pohlaví? 

Genderově senzitivní analýza 

Komunikace výsledků zohledňující genderové aspekty a genderově senzitivní diseminace 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Jak posílit genderovou  
dimenzi ve výzkumu a inovacích?  



 

Gendered Innovations:  

https://genderedinnovations.stanford.edu 

 

Toolkit – Gender in EU-funded Research: 

https://www.yellowwindow.com/genderinresearch  

 
Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací: 
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_
dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf 

 

 

 

 

 

 
 
 

Užitečné zdroje 
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Kdo může být uchazečem? 

 

mezinárodní konsorcium: 

○ musí mít minimálně tři partnery; 

○ partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí 

 

Jaký subjekt může být českým partnerem projektu? 

● podniky (právnické osoby) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) - viz přílohy 
● výzkumné organizace, které splňují definici výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83 Nařízení  

- způsobilým uchazečem může být jako fyzická osoba pouze podnikatel, který vykonává hospodářskou činnost dle 
Přílohy 1 Nařízení, tzn. fyzická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění 

Způsobilým uchazečem není: 

- podnik, na který byl vydán inkasní příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení. 

- takový subjekt, kterým není dodržena povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 

304/2013 o veřejných rejstřících. 

Kdo může být uchazečem  
na české straně projektu? 



Povinné přílohy českého subjektu - prokázání způsobilosti 

● Strukturovaný profesní životopis řešitele/-ky a ostatních členů/-ek řešitelského týmu 

● Seznam max. 5 nejvýznamnějších projektů 

● Seznam max. 5 nejvýznamnějších výsledků 

● Čestné prohlášení za uchazeče 

● Účetní závěrky za roky 2014, 2015 a 2016 (za rok 2017 pokud je k dispozici) 

● Držitelství HR Award - požadavek navýšení flat rate do 30 % (kopie potvrzující e-mailové zprávy z Evropské Komise 

(EK), kde je uvedeno oznámení, že se uchazeč zařadí do seznamu vedeného EURAXES). 

 

Doložení povinných příloh bude součástí kontroly splnění podmínek  

v rámci 1. stupně hodnotícího procesu mezinárodní výzvy. 

 

Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů z ČR  

způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky  

do datové schránky poskytovatele nejpozději do 1. 3. 2018 17:00 CET. 

 

Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě. 

 

Co musí uchazeč splnit? 



Podporované výsledky 

V této společné mezinárodní výzvě mohou být podporovány pouze projekty aplikovaného výzkumu, které předpokládají 

dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: 

● G - technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek 

● Z - poloprovoz, ověřená technologie 

● R - software 

● F - průmyslový a užitný vzor 

● N - certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem 

● Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 

● Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný 

orgán 

● Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva 

● O - ostatní 

 

Výsledkem typu O - ostatní mohou být například: slovníky, učebnice, kritické edice, učební metody a pomůcky, 

psychodiagnostické metody, mapovací a plánovací studie, evaluační a dopadové studie, datové struktury  a soubory, prototyp 

hardware, herní simulace a trenažéry, aplikace ICT, příslušné výstupy uvedené v Registru uměleckých výstupů, vnímatelné 

vlastnosti produktu, založení podniku (start-up, spin-off) a další... 

Podmínky předkládaného  
projektu   



Uznatelné náklady 

1) Osobní náklady - Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odměny atd. 

2) Ostatní přímé náklady - Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, 

opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd. 

3) Náklady na subdodávky - jsou uznatelné náklady, pokud se vztahují k výzkumným činnostem, které jsou definovány  

v návrhu projektu. 

4) Nepřímé náklady  

- metoda vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby tzv. metodou “flat rate”, do výše 20 % ze součtu skutečně 

vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů. 

- v případě splnění podmínek je možné navýšení na 30 % (HR Award). 

 

Způsobilé náklady jsou rozepsány do jednotlivých kategorií v článku 17 Všeobecných podmínek (verze 4). 

 

Jako způsobilý náklady nelze uznat: 

● Stipendia 

● Investice 

Podmínky předkládaného  
projektu   

https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view?usp=sharing


V mezinárodní výzvě jsou žádosti o finanční podporu podávány ve dvou stupních.  

 

Uchazeči nejprve předloží zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (tzv. pre-proposal). V případě úspěšného 

hodnocení v prvním kole hodnocení jsou vyzváni k předložení úplného návrhu projektové žádosti (tzv. full proposal).  

 

Co udělat                          Co dodat                                    Co splnit                                 Jak potvrdit 

 

1. najít partnery (PI - Principal Investigator - hlavní řešitel na straně partnerů) 

2. určit koordinátora projektu 

3. zjistit, zda všichni partneři mohou být způsobilí pro získání finanční podpory u svých RFO 

4. český uchazeč musí být způsobilý dle vydefinovaných kritérií (tj. kdo může být uchazečem, jaké výsledky jsou 

podporovány, doložení příloh pro prokázání způsobilosti českého subjektu)  

5. odeslat povinné přílohy českého subjektu datovou schránkou 

6. odeslat pre-proposal (provede koordinátor projektu) prostřednictvím společného elektronického systému pro 

podávání žádostí (EPSS) - v případě, že jste partner, dodat potřebné dokumenty koordinátorovi pro vyplnění  

 

Jak funguje podání žádosti  
o finanční podporu? 



Jeden z partnerů konsorcia projektu je vždy určen do role koordinátora projektu a potvrzuje za celé konsorcium 

odeslání společného projektového návrhu prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí (EPSS). 

 

Koordinátor vyplňuje za celý projekt: 

- Project information - title, acronym (10 znaků bez mezer), keywords, abstract, topics, disciplines involved, 

exclusion of potential reviewers 

- List of project partners - add / remove project partners 

- Detailed description of the project, letters of commitment - upload detailed description of the project and letters 

of commitment of Associate Partners (dokument GENDER-NET Plus Pre-proposal Detailed Project Description 

TEMPLATE dostupný na: http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/) 

za sebe: 

- Principal investigator and other members of the team 

- Budget request 

 

Partneři projektu vyplňují: 

- Principal investigator and other members of the team 

- Budget request 

 

 

 

 

Jak podat projekt? 

Deadline: 1. 3. 2018 (17:00 CET) 

https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
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EPSS 

Systém LOG IN Potvrdit “submit” projekt v systému můžete nespočetně krát před uplynutím 

deadline. Pouze poslední potvrzená verze před deadline bude akceptována 

Joint Secretariátem. Z důvodu možných technických problémů je doporučeno 

“submit” v průběhu doplňování žádosti. 

https://proposals.etag.ee/gendernetplus/proposal/10


Pozvání od koordinátora 
 do EPSS 



"Detailed project description" (tzv. PRE-PROPOSAL) obsahuje tyto sekce pro vyplnění 

● Project title, acronym, and abstract (vyžadováno doplnit i on-line do systému) 

● Name, academic title and institution of the project coordinator 

● Detailed project description (max. 5 stran) 

● Brief discussion (max. 1000 znaků) of added value of international cooperation within the project: what is the 

added value in tackling your research question(s) from a transnational/multinational perspective, and not only 

in a national or regional context? 

● Description of project partner teams, including associate partners 

● Your own and other principal investigators’ CVs 

● Requested budget overview (total requested budget per partner, a table is provided in the template file). 

 

GENDER-NET Plus Pre-proposal submission Guidelines  

 

POZOR NA: 

- délku pre-proposal template (nesmí přesáhnout limit) 

- změny partnerů mezi pre-proposal a full-proposal 

 

Pre-proposal TEMPLATE-  
vyplňuje koordinátor 

http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Pre-proposal-submission-guidelines-2018_01_10.pdf


Co bude koordinátor  
po partnerovi požadovat? 

 

Partneři projektu musí koordinátorovi pro vyplnění formuláře pre-proposal a pro odeslání projektu 

v EPSS dodat: 

- CV hlavního řešitele za partnera (Principal Investigator) (max. 1 strana) obsahující hlavní 

zaměření, a do max. 5 nejvýznamnějších (relevantních) publikací 

- popis týmu (0,5 strany) - organizace, údaje o  Principal Investigator, členech týmu, popis týmu 

 

 



Míra podpory 

 

Nejvyšší povolená míra podpory ze strany TA ČR pro tuto výzvu je 85 % celkových uznaných 

nákladů na českou část projektu. Od českých uchazečů bude požadována spoluúčast na 

financování nákladů ve výši minimálně 15 % finančních prostředků: 

 

- podniky z neveřejných zdrojů; 

- výzkumné organizace (VO) z veřejných i  neveřejných zdrojů  
 

Míra podpory pro každého českého uchazeče v projektu je stanovena podle Nařízení Komise (EU)  

č. 651/2014 a nepřekročí nejvyšší povolenou míru podpory na projekt (max. 85 % celkových 

uznaných nákladů). 

 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
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Nejvyšší povolené míry podpory pro průmyslový (aplikovaný) výzkum a experimentální vývoj a 

jednotlivé kategorie účastníků jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra podpory 

* Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení 
** Uvedená míra podpory je určena pro neekonomické činnosti výzkumných organizací. 
1)Při respektování omezení nejvyšší povolené míry na projekt, která je stanovena individuálně pro každou soutěž. Výzva GENDER-NET Plus je navázána na program 
ZÉTA, v jehož rámci je nejvyšší míra podpory na projekt 85 %.  
 
Zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651


Jak vyplňovat finanční ukazatele ve společném elektronickém systému pro podávání projektů (EPSS): 

 
Český uchazeč v části “Budget Request” vyplní požadovanou “requested” míru podpory od TA ČR v EURECH  

(s ohledem na typ organizace dle Nařízení a s ohledem na max. možnou míru podpory - tj. max. 85 %)  vztahující se na českou stranu 

projektu (na daného českého uchazeče). Pokud v projektu vystupuje více českých uchazečů, každý uchazeč vyplňuje údaje samostatně za sebe.  

 

Výzkumné organizace do tabulky “Budget Request” vyplňují 85 % celkových nákladů, podniky max. výši dle Nařízení. Pro výpočet požadované 

podpory Vám na žádost zašleme Excelovou tabulku. 

 

Uchazeči musí v systému definovat rozdělení mezi spolufinancováním (min. 15 %) a požadovanou finanční podporou od TA ČR (max. 85 %).  

Do sekce In-kind contribution / other relevant comments prosím doplňte:  

1. celkovou část nákladů na českého uchazeče (100%) dle jednotlivých nákladových kategorií 

2. míru a zdroj spolufinancování (veřejné/neveřejné zdroje) 

3. specifikaci, zda Vaše část projektu spadá pod Industrial research / Experimental development a v jakém poměru. 

 

Vykazování nepřímých nákladů (overhead) se provádí na základě pevné sazby tzv. metodou “flat rate”, do výše 20 % ze součtu skutečně 

vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů. V případě splnění podmínek je možné navýšení na 30 %*. 

 

Koordinátor Vašeho projektu nesmí zapomenout zahrnout do kalkulace “travel costs” částku pro účast na GENDER-NET Plus mid-term semináři 

(1,5 dne v Madridu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra podpory 



PRE-PROPOSALS (zkrácené verze návrhů projektů) 

1. Mezinárodní kontrola splnění základních podmínek výzvy (datum podání projektu, počet partnerů 
a jejich země, doložení všech požadovaných informací atd.) 

2. Kontrola způsobilosti českého partnera v projektu – provádí TA ČR 

3. Vyhodnocení pre-proposalů odbornými hodnotitelkami a hodnotiteli (3 posudky a skupinové 
jednání, kde bude sestaven pořadník) 

4. Na základě výsledného hodnocení a celkového rozpočtu budou vybraní  
uchazeči vyzváni k předložení plného návrhu projektu 
 

 

 

 

Hodnocení a výběr projektů 
na mezinárodní úrovni 



FULL PROPOSALS (plné verze návrhů projektů) 

1. Mezinárodní kontrola splnění podmínek výzvy  

2. Vyhodnocení odbornými hodnotitelkami a hodnotiteli (3 posudky a skupinové jednání, kde bude 
sestaven pořadník) 

3. Na základě vytvořeného pořadníku rozhodne Organisation Committee o projektech k podpoře   
 

 

 

 

Hodnocení a výběr projektů 
na mezinárodní úrovni 

RANKING LIST 



HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

  

1. Výzkumná excelence (max. 7 bodů/nutno získat min. 5 bodů) 

·         Soulad návrhu projektu s tematickým zaměřením výzvy   

·         Kvalita konceptu a cílů 

·         Vykročení ze stávajícího stavu poznání 

·         Kvalita a efektivita výzkumné metodologie 

  

2. Potenciální impakt (max. 5 bodů/nutno získat min. 3 body) 

·         Předpokládaná hodnota výsledků – v akademickém poli / mimo akademické pole   

·         Vhodnost naplánované diseminace výsledků a jejich využití  

·         Přidaná hodnota mezinárodní spolupráce 
 

 

 

 

Hodnocení a výběr projektů 
na mezinárodní úrovni 



 

  

3. Kvalita a efektivita implementace (max. 3 body/nutno získat min. 2 body) 

  

·         Přiměřenost struktury řízení a řídících procedur 

·         Odbornost a relevantní zkušenosti navrhovatelů/ek 

·         Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity, vyváženosti, míry integrace a 

spolupráce) 

·         Přiměřenost navržené výše podpory a patřičné odůvodnění nákladů 

  

  

Při evaluaci pre-proposalů bude posuzována pouze (1) výzkumná excelence a (2) potenciální 

impakt.  
 

 

 

 

Hodnocení a výběr projektů 
na mezinárodní úrovni 



Národní výzva 

- Podat návrh projektu během soutěžní lhůty. 

- Uzavřít smlouvu se zahraničními partnery - ochrana duševního vlastnictví (před podpisem Smlouvy o 

poskytnutí podpory). 

 

Finanční náklady zahraničních partnerů nejsou součástí způsobilých nákladů projektu z pohledu práva veřejné 

podpory.  

 

 

Reportovací povinnosti 

- reporty TA ČR - průběžné zprávy (1x za rok), závěrečná zpráva 

- reporty koordinátora projektu vůči konsorciu Gender-NET: každoroční Scientific project report + Final scientific project 

report 

 

Národní výzva 



20. 12. 2017  Vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Call 2017 

1. 3. 2018 Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposal) 

polovina března - konec května 2018  
1 . fáze hodnotícího procesu - kontrola způsobilosti a hodnocení projektových 
návrhů 

červen 2018 (1. týden)  Výzva k předložení plných verzí návrhů projektů (full proposals) 

polovina července 2018 Termín pro příjem plné verze návrhů projektů 

konec července - konec září 2018 2. fáze hodnotícího procesu - kontrola způsobilosti a hodnocení plných návrhů 
projektů 

polovina října 2018 Rozhodnutí o výběru projektů určených k podpoře (z mezinárodní výzvy) 

konec října 2018 Národní výzva 

1. 3. 2019  Termín pro zahájení řešení podpořeného projektu 

31. 12. 2021  Nejzazší termín ukončení podpořeného projektu 



DALŠÍ COFUNDOVÁ  
SCHÉMATA PODPORY 



TA ČR v COFUNDECH 

GENDER-NET Plus Call 2017 

M-ERA.NET 2 Call 2018 

CHIST-ERA III Call 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deadline 
1. 3. 2018 

Vyhlášení 
březen 2018 

Vyhlášení 
říjen 2018 



podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace 

 
Alokace TA ČR na společnou výzvu: 1 000 000 €  
Míra podpory TA ČR: bude upřesněno (60 %) 
Vyhlášení společné výzvy: 03/2018  
Příjem návrhů projektů: cca 06/2018  
 
https://m-era.net/a www.tacr.cz (Mezinárodní spolupráce - cofundové výzvy) 

 

Podmínky pro předkládané projekty:  

● budou upřesněny 

 

Možný okruh témat společné výzvy:  

● Multiscale modeling for materials engineering and processing 

● Innovative surfaces, coatings and interfaces 

● High performance composites 

● Functional materials 

● New strategies for advanced material-based technologies in health applications 

● Materials for additive manufacturing 

 

 

 

BUDE 
VYHLÁŠENO 

https://m-era.net/
https://m-era.net/
https://m-era.net/
https://m-era.net/
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html


www.tacr.cz 

Děkujeme za pozornost 

iveta.zaparkova@tacr.cz  

jana.dvorackova@tacr.cz 


