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TA ČR v HORIZON 2020 

Program HORIZON 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro 
období 2014 až 2020 s rozpočtem na sedm let dosahujícím 70,2 miliard eur.  
 
Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. 
Program H2020 je v pořadí osmý rámcový program a navazuje na rámcové 
programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980. Předcházel mu 7. 
rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013). 
 
TA ČR se od letošního roku stala partnerem celkem 5 projektů financovaných z 
H2020, z toho 2 projektů akce CSA (koordinační a podpůrné akce) a 3 projektů akce 
ERA-NET Cofund, v kterých budou vyhlášeny společné mezinárodní výzvy. 
 
Cofundové projekty: 
• M-ERA.NET 2 
• GENDER NET Plus 
• CHIST-ERA III 
 
 
 



TA ČR v ERA-NET COFUND 

TA ČR podpoří české subjekty projektů ze schématu ERA-NET COFUND 
 
 
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 2 států  zapojených do daného schématu. V případě CHIST-ERA III je 
však podmínkou účast min. 3 partnerů z minimálně 3 různých zemí. 
 
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. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Proč se zapojit? 

Co zapojením do cofundů získáte? 

• zkušenosti s projekty v mezinárodním měřítku 

• kontakty, které pak mohou být využity například při přípravě dalších 

společných projektů 

• zapojíte se do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

 



Jak funguje podání žádosti o finanční podporu v 
rámci ERA-NET COFOUND? 

 
 



GENDER-NET 
                
 

 
 podpoří projekty zohledňující gender v obsahu výzkumu a inovací 

 
 
Identifikace programu: Horizon 2020 
Typ akce: ERA-NET Cofund 
Délka trvání : 60 měsíců (15.9.2017 - 14.9.2022) 
Příspěvek TA ČR: 740 700 € 
 
Webová stránka: www.gender-net.eu 
 
Předběžný harmonogram: 
vyhlášení společné výzvy: 12/ 2017  
první kolo hodnocení: 05-07/2018 
druhé kolo hodnocení : 08-12/2018 
obeznámení o výběru projektů v JOINT Call: 01-03/2019  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gender-net.eu/?lang=en
http://www.gender-net.eu/?lang=en
http://www.gender-net.eu/?lang=en


M-ERA.NET 2 

          podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace 

 
Identifikace programu: Horizon 2020 
Typ akce:  ERA-NET Cofund 
Délka trvání : 60 měsíců (1.3.2016 - 28.2.2021) 
Příspěvek TA ČR: 1 000 000 € 
 
Webová stránka: https://m-era.net/ 
 
Předběžný harmonogram: 
- bude upřesněn v závislosti na zvolené variantě 

 
Vyhlášení JOINT CALL 2018  M-ERA.NET 2 03/2018         06/2018 
termín pro příjem pre-proposals  06/2018  09/2018 
termín pro příjem full-proposals  11/2018  02/2019 
obeznámení o výběru projektů v JOINT Call 02/2019   05/2019 

 
 
 
 
 
 

https://m-era.net/
https://m-era.net/
https://m-era.net/
https://m-era.net/


CHIST-ERA III 

   
podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační  

vědy a technologie (ICST) 
 
Identifikace programu: Horizon 2020 
Typ akce: ERA-NET Cofund 
Délka trvání : 60 měsíců (1.12.2017 - 30.11.2022) 
Příspěvek TA ČR: 1 000 000 € 
 
Webová stránka: http://www.chistera.eu/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chistera.eu/
http://www.chistera.eu/


CHIST-ERA III JOINT CALL 2017 

CHIST-ERA III se zaměřuje na podporu mezinárodních výzkumných projektů 
zaměřených na dlouhodobé vědecké výzvy v oblasti ICT nebo na rozhraní mezi 
těmito a dalšími oblastmi.  
 
V rámci projektu CHIST-ERA III jsou nyní naplánovány dvě společné mezinárodní 
výzvy (CHIST-ERA Call 2017 a CHIST-ERA Call 2018), z nichž každá pokrývá dvě 
témata. Dvěma tématy pro výzvu 2017 jsou: 

 
"Object recognition and manipulation by robots: data sharing and  
  experiment reproducibility"     
 
"Industrial big data and process modelling for smart factories".  
 
 

Více informací o připravované JOINT CALL na www.tacr.cz  nebo na 
www.chistera.com  

http://www.tacr.cz/
http://www.chistera.com/


Jak funguje žádost o finanční podporu v rámci 
CHIST-ERA III? 

 

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia s partnery z 
nejméně tří 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 (v rámci programu EPSILON). 

 

Hodnocení a výběr projektů probíhá na mezinárodní úrovni.  

Každý stát financuje své subjekty v projektech. 

  

Projekty zhodnocené a vybrané v mezinárodní výzvě již dále nejsou z věcné stránky 
hodnoceny v národní výzvě. Smyslem národní výzvy je splnit požadavky dané 
národní legislativou a programem EPSILON. 

 

 



Podmínky projektů v CHIST-ERA III 

Délka projektů:  

24 nebo 36 měsíců 

 

potřeba splnění národních podmínek 

 viz Annex of Call Announcement 

každý partner musí splnit své národní podmínky 

 

Členové konsorcia: 

min. 3 partneři ze 3 zúčastněných zemí 

ostatní partneři z jiných zemí bez nároku na financování 

1 z partnerů je v roli hl. koordinátora  

 

Max. 60%  

celkového rozpočtu projektu může být zafinancováno jedním státem 

 

 

 

 



Seznam zemí a poskytovatelů v CHIST ERA III 
výzvě 2017 



Předběžný harmonogram CHIST-ERA III  



Hodnocení projektových návrhů – 1. fáze 

formální kontrola – JS a TA ČR (dle podmínek české legislativy) 

+ 
CHIST-ERA III interní hodnotitelé (Evaluation Panel) 

 
Co bude EP hodnoceno? 

 

• Relevance to the Topic 

• Scientific/Technological Quality 

• Implementation 

• Impact 

      RANKING LIST 



Povinné přílohy českého subjektu 

Součástí podání žádosti jsou i povinné přílohy, které dle zákona č. 130/2002 Sb. o 
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků musí být doloženy a slouží k 
prokázání způsobilosti českého uchazeče v mezinárodní výzvě: 

 

• Strukturovaný profesní životopis řešitele a ostatních členů řešitelského týmu 

• Seznam max. 5 nejvýznamnějších projektů 

• Seznam max. 5 nejvýznamnějších výsledků 

• Čestné prohlášení za uchazeče 

• Účetní závěrky za roky 2013, 2014 a 2015 

 

Kontrola doložení povinných příloh bude součástí kontroly splnění podmínek v 
rámci 1. fáze hodnotícího procesu. 



Specifické podmínky pro české uchazeče ve 
společné mezinárodní výzvě CHIST ERA III  

Joint Call 2017 

Žádost musí být v souladu s podmínkami Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. 
 
Uchazeči  
• Výzkumné organizace, podniky (právnické osoby). 
 
Zahájení řešení projektu  
• Nejdříve den následující po posledním dni soutěžní lhůty TA ČR. 
 
Způsobilé náklady: 
• Dle jednotlivých kategorií v článku 17 Všeobecných podmínek (verze 

4). 
• Způsobilými náklady nejsou:  investice a stipendia. 
 
 

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


Podporované výsledky v CHIST ERA III 

Podporované výsledky: 
• Fprum - průmyslový vzor 
• Fuzit - užitný vzor;  
• Gprot - prototyp;  
• Gfunk - funkční vzorek;  
• Nlec - léčebný postup;  
• Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem;  
• Nmet - certifikovaná metodika;  
• Npam - památkový postup;  
• P - patent;  
• R - software;  
• Zpolop - poloprovoz;  
• Ztech - ověřená technologie. 
 
Výsledky, které nebudou uznány jako jediný výsledek, ale pouze v kombinaci s 
alespoň jedním dalším výsledkem (viz výše): 
• Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem;  
• Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

  závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele. 
 



CHIST ERA III - jak na to?  

 

1. seznámit se s dokumenty joint callu – web TA ČR/ web CHIST-ERA 

2. v případě nejasností položit dotazy na  

3. vyhledání partnerů,  určení koordinátora projektu 

4. vyplnit pre-proposal - v angličtině, předepsaný formulář 

5. podání žádosti do společného informačního systému 

6. a současně splnění národních podmínek 

7. na základě ✓ výsledku z hodnocení  ⇨ vyplnit full proposal 

 

Vzor dokumentů výzvy 2016 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://www.chistera.eu/call-2016-announcement
https://tacr.cz/hesk/


Shrnutí - plánované výzvy 

            
 projekty zaměřené na informační 

 a komunikační vědy a technologie (ICST) 
 
 
 
                   

projekty zohledňující  gender v obsahu  
výzkumu a inovací 

 
 
 
 

 projekty zaměřené na materiálový  
výzkum a inovace 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



Děkujeme za pozornost 

www.tacr.cz 


