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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 cofundu. Každý poskytovatel (tzv. RFO - Research Funding Organisation) z daného státu 

financuje své národní subjekty v projektech. 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 či 9. RP. 

 

 

 



probíhající COFUNDY na TA ČR 
 

 

podpoří projekty zaměřené na informační  

a komunikační vědy a technologie (ICST) 

 

 

podpoří projekty zohledňující gender  

v obsahu výzkumu a inovací 

 

 

podpoří projekty zaměřené  

na materiálový výzkum a inovace  

 

 
 

 

Deadline  
pre-proposals 

12. 6. 2018 

Hodnocení pre-
proposals 

Deadline full 
proposals 

cca 15. 5. 2018 



Cofundové projekty s českým 
uchazečem 

 

Cofund 
počet pre-
proposals 

počet pre-
proposals s CZ 

počet do fáze 
full-proposals 

počet do 
fáze full 
proposals s 
CZ 

CHIST- 
ERA Call 
2017 

55  
(26 ORMR a 29 BDSI) 

3 36  
(20 ORMR a 16 BDSI) 

3 

GENDER 
NET Call 
2017 

85 16 ? ? 

M-ERA. 
NET Call 
2018 

? 



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



Nejčastější chyby v projektech  
aneb na co se zaměřit 



Na co se více zaměřit? 
 

Čeká vás: 

 

• aplikovaný výzkum  

• popis zapojení českého partnera  

• výstupy 

• sestavení rozpočtu  

• uznatelnost nákladů 

• povinné přílohy - HR Award  

 
 

 



Aplikovaný výzkum 

aplikovaný Na praxi orientovaný = na „pozitivní změnu“ v sociální či tržní realitě, probuzenou 

inovovanými produkty, činnostmi, službami nebo postupy ku prospěchu člověka  

a společnosti 

výzkum Výzkum a vývoj = pět principů: 

1.Novost 

2.Kreativita 

3.Nejistota 

4.Systematičnost 

5.Reprodukovatelnost 



Podporované aktivity = VaV 

Staronový důraz na podporu činností aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje 

 



Aplikovaný výzkum 

Frascati manuál 

https://tacr.cz/dokums_raw/ck/FRASCATI_MANUAL.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/ck/FRASCATI_MANUAL.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/ck/FRASCATI_MANUAL.pdf


Projektový návrh 
 

 

ZÁMĚR PROJEKTU 

- odpovídá tematickému okruhu daného cofundu s 

ohledem na cíle programu s kterým je cofund provázán 

 

UCHAZEČI 

•Výzkumné organizace (vvi, univerzity, ústavy, fakulty, aj.) 

•Podniky (malé, střední, velké) 

•Fyzická osoba - tj. podnikatel 

 

VÝSTUPY 

•Jakýkoliv užitečný „nástroj“, ale ne ledasco = výstup činnosti 

VaV. Množství a druhy výstupů právě takové, jak potřeba  

(-> RIV včetně „O“) 

 

METODY 

•VaV – klasika i novota (design thinking, participace, behavioral 

research) 

 

VÝSLEDKY 

•využívané v praxi, praxí orientované, potřebné 

 

DOPADY 

1.Kvalita života 

2.Prostředí pro život 

3.Konkurenceschopnost 

4.Efektivní správa 

 

ZÁMĚR UCHAZEČI 
 
Koho k tomu 
potřebuji? 

VÝSTUPY 
 
Co je potřeba 
udělat? 

Jak to udělám? 
 
     METODA 

Kdo to bude 
využívat? 
 
    VÝSLEDKY 

Komu to 
prospěje? 
 
DOPADY 



Sestavení rozpočtu 

 

 

 

• míra podpory - dle Nařízení a  

maxima na projekt  

 

• 100 % u VO není 

• 100 % míra podpory u VO pouze  

pokud je VO v projektu 

s další českou firmou, která 

dofinancuje do 100 % pro VO 

 

• dbejte pozor na správné  

vyplňování total vs requested 

 
 



Uznatelnost nákladů 

- v každé výzvě jsou definovány TA ČRem uznatelné náklady pro českou stranu projektu  

(k nalezení v tzv. národních podmínkách poskytovatelů) 

 

- rozpočtové limity na českou stranu projektu nejsou, není stanovena max. výše rozpočtu 

českého partnera (ale pozor např. na výši odměn, subdodávek) - řiďte se Všeobecnými 

podmínkami TA ČR  

 

- mohou platit omezení výše rozpočtu stanovená daným cofundem - např.  kolik max.  může 

každá strana projektu nést fin. prostředků v rozpočtu celého projektu (např. max. 60 %  

na jeden stát)  

 

- každý zahraniční partner může mít limity na náklady u svého poskytovatele - viz národní 

podmínky poskytovatelů daného státu s kterým do projektového konsorcia jdete  
 



Praktické informace  
k rozpočtovým položkám  

osobní náklady a odměny 

výše dle počtu zamýšlených úvazků 

 

výpočet nepřímých nákladů - dle stanovené metody, po celou dobu jednotně 

flat rate 20 % jako 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů 

 a ostatních přímých nákladů (nezahrnovat subdodávky). 

 

výpočet subdodávek  

Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů projektu za celou dobu řešení. 

 

• DHM (40 000 Kč > 1 rok) a DNM (60 000 Kč > 1 rok) = investice a nejsou podporovány  

• drobný hmotný/nehmotný majetek - pokud souhrnná částka převyšuje částku pro tento druh majetku a jeví se jako 

DHM, DNM potřeba doplnění o např. počet ks a cenu, tj. zdůvodnění proč by nemělo být bráno jako DHM/DNM 

• spotřeba materiálu - doba použitelnosti do 1 roku (i  bez ohledu na výši ceny). 

  

 

Správně přiřaďte náklady do mezinárodního systému - obsahuje jiné položky než v českém (ISTA/Budget data). 

 

Odměny mohou být vypláceny jen 

pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci 

podle zákoníku práce a podílí se na řešení 

předmětného projektu (tj. prokazatelně 

pracují na projektu částí svého úvazku). 

Tyto náklady jsou uznatelné jen do výše 

nepřevyšující maximální součet dvou 

měsíčních platů za práci na projektu dle 

platného mzdového/platového výměru 

nebo smlouvy o mzdě v jednom 

kalendářním roce. 



Fáze full-proposals- tipy pro stávající uchazeče 

• u chybných rozpočtů ve fázi pre-proposals vhodné kontaktovat TA ČR před odesláním full 

proposalu, ověření způsobilosti a výše nákladů v projektu 

 

• HR AWARD žadatelé “flat rate do 30 %” - pokud v době podání projektu do mezinárodní výzvy 

(termín pro pre-proposal) neměli čeští uchazeči k dispozici potvrzující zprávu od EK musí 

upravit rozpočet - výši nepřímých nákladů - kontaktujte opět TA ČR 



SHRNUTÍ 

Na co nezapomenout v projektovém návrhu a nad čím se zamyslet? 
 

• napojení na daný program a jeho cíle - EPSILON / ZÉTA 

• přínos ČR, Evropa, svět - důvod proč je TA ČR v cofundech 

• dopad (např. na instituci) 

• popis zapojení českého partnera 

• podporován je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj 

• výstupy - podporované, počet odpovídající povaze projektu, nákladům - “Užitečný nástroj” 

• jasný popis jak budou výsledky aplikovány - “Kdo to bude využívat?” 

• oddělení pojmů dissemination and exploitation 

• IPR 



Je můj projekt dostatečně genderově orientovaný? 

 

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 

https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.yellowwindow.com/genderinresearch
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf


Mezinárodní výzva M-ERA.NET 
 Call 2018 



podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace 

 

 
Vyhlášení společné výzvy: 13. 3. 2018 

Příjem návrhů projektů (pre-proposals): do 12. 6. 2018 (12:00 CET) 

Alokace TA ČR na společnou výzvu: 1 000 000 € (indikativní) 

 

www.m-era.net 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 2 zúčastněných zemí 

• každý partner musí splnit národní podmínky svého poskytovatele, skrze nějž se hlásí a od nějž chce být 

zafinancován 

• fáze pre-proposal a full proposal 

 

 

Deadline  
12. 6. 2018 

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


• Multiscale modeling for materials engineering and 

processing (M3PP) 

• Innovative surfaces, coatings and interfaces 

• High performance composites 

• Functional materials 

• New strategies for advanced material-based 

technologies in health applications 

• Materials for additive manufacturing 

Témata společné výzvy 



Zúčastněné země a vyhledávání partnerů 
 

 

 

 

 

K vyhledání vhodných partnerů do projektu slouží: 

  

The NMPTeAm4 offers a Partner Search Facility the M-ERA.NET  

Call 2018. 

The EEN (Enterprise Europe Network) offers a general  

partner search tool. 

 

http://www.nmpteam.com/
http://www.nmpteam.com/
https://www.nmp-partnersearch.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799


Aby konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria: 
 

• délka projektů max. 36 měsíců 

• mezinárodní konsorcium: 

- musí mít minimálně tři partnery 

- partneři musí být z nejméně dvou odlišných zemí 

- koordinátor projektu musí pocházet ze země uvedené v seznamu participujících zemí v M-ERA.NET Call 

2018 

• konsorcium projektu se skládá v průměru ze 4 – 5 partnerů 

• každý partner musí splnit své národní podmínky 

• TRL level v projektu odpovídá TRL level stanovenému u daného témata 

• uzavření konsorciální smlouvy mezi partnery (více viz Guide for proposers) 

 

 

 

Mezinárodní konsorcium 

https://businesscolumnist.files.wordpress.com/2014/10/trl-eu.jpg
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf


 

 

 

 

Technology Readiness Level 
“TRL” 



 

 

 

 

Technology Readiness Level 
“TRL” 

TA ČR 



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- v případě, že jste partner, dodat potřebné dokumenty koordinátorovi pro vyplnění  

 

Jak funguje podání žádosti  
o finanční podporu? 



ČESKÝ UCHAZEČ 
 



 

Jaký subjekt může být českým partnerem projektu? 

• podnik vystupující jako právnická osoba  

• výzkumná organizace  

• fyzická osoba - tj. podnikatel, který vykonává hospodářskou a podnikatelskou činnost  

 

Způsobilým uchazečem není: 

• podnik, na který byl vydán inkasní příkaz a podnik v obtížích  

• takový subjekt, kterým není dodržena povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku  

Kdo může být uchazečem  
na české straně projektu? 



 Prokázání způsobilosti - povinné přílohy českého subjektu  

1)    Strukturovaný profesní životopis řešitele a ostatních členů řešitelského týmu. 

2)   Čestné prohlášení za uchazeče. 

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

4)    Vyplněnou finanční tabulku “TA CR_Budget data” (vč. indikování poměru mezi AV a EV), která odpovídá  

s rozpočtem, který bude uveden v elektronickém systému. 

5)    Držitelství HR Excellence in Research Award (HR Award)- kopie potvrzující e-mailové zprávy z Evropské komise, 

kde je uvedeno, že se uchazeč zařadí do seznamu vedeného EURAXESS (HRS4RAcknowledged Institutions)  

se dokládá pouze, pokud 30% “flat rate” při vykazování nepřímých nákladů je požadován. 

6)    Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS – certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV. 

 

Co musí český uchazeč splnit? 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
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Co musí český uchazeč splnit? 
Odeslání povinných příloh 

Doložení povinných příloh bude součástí kontroly splnění podmínek v rámci 1. stupně hodnotícího procesu 

mezinárodní výzvy. 

 

• Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu zasílají prostřednictvím datové schránky do 12. 6. 2018  

do 12:00 CET. 

• Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 - M-ERA.NET Call 2018 - prokázání způsobilosti - akronym 

projektu“. 

• ID datové schránky: afth9xp 

• Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě. 



Financování pro české uchazeče 

• Výzva M-ERA.NET je navázána na program EPSILON. 

• Cílem programu EPSILON je podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé 

uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. 

• Maximální míra podpory na českou část projektu je 60 %. 

• Zbylých 40 % je možné dofinanovat pouze z neveřejných zdrojů. 

• Projekty předkládané do této společné mezinárodní výzvy se považují za projekty účinné spolupráce. 

 

Míra podpory pro každého českého uchazeče v projektu se stanoví podle Nařízení Komise (EU) a nepřekročí nejvyšší povolenou 

míru podpory na projekt (max. však 60 % celkových uznaných nákladů). Nejvyšší povolené míry podpory pro průmyslový 

(aplikovaný) výzkum a experimentální vývoj a jednotlivé kategorie účastníků jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 
„Účinnou spoluprací“ se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k 

dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho 

realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran, a tím zbavit ostatní strany jejich 

finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb. 

 





Navýšení míry podpory  

Navýšení míry podpory 

Pokud český uchazeč požaduje navýšení míry podpory až o 15 % (sloupec „Nejvyšší povolená míra podpory při doložení 

účinné spolupráce s výzkumnou organizací“) musí splnit podmínky pro navýšení míry podpory. 

 

Podmínky pro navýšení míry podpory až o 15 procentních bodů (musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek): 

1.  mezi podniky, a) z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo b) k této spolupráci dochází 

alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP,  

a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo 

2.  mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 

10% způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu. 

 

Navýšení míry podpory až o 15 % deklaruje český uchazeč v povinné příloze „TA CR Budget data“.  

Pokud jsou v konsorciu pouze VO nejde žádat o navýšení míry podpory při účinné spolupráci. 
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Podporované výsledky 

V této společné mezinárodní výzvě mohou být podporovány pouze projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorie dle rejstříku informací  

o výsledcích - RIV):   

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky předkládaného  
projektu   

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. 

 



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. Odměny jsou uznatelné jen do výše nepřevyšující maximální roční 

součet dvou měsíčních platů za práci na projektu dle platného mzdového/platového výměru nebo smlouvy o mzdě. 

  

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. Náklady  

na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů projektu za celou dobu řešení. 

 

 

 

Podmínky předkládaného  
projektu   



Podmínky předkládaného  
projektu  

4) Nepřímé náklady 

Po celou dobu projektu je nutné zvolit jednotnou metodu pro vykazování nepřímých nákladů. 

• pevná sazba „Flat rate do 20 %“ - jako 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých 

nákladů (subdodávky nejsou zahrnuty). Takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními 

doklady, dokládá se však celková výše nepřímých nákladů organizace a jejich rozdělení na střediska/projekty/úseky apod. 

• pevná sazba „Flat rate s navýšením do 30 %“ - bude uznán v případě, že uchazeč prokáže, že je držitelem HR Excellence 

in Research Award (dále jen „HR Award”). 

• „Full cost“ – vykazování skutečných nepřímých nákladů, kdy organizace má již existující systém a vnitřní předpis, na jejichž 

základě přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady danému projektu. Takto vykázané nepřímé náklady musí být podloženy 

patřičnými účetními doklady a výše nepřímých nákladů není limitována. Není možné zavést tuto metodu pouze pro 

projekty poskytovatele. 

 



Podmínky předkládaného  
projektu  

Způsobilé náklady jsou rozepsány do jednotlivých kategorií v článku 17 Všeobecných podmínek (verze 5). 

 

Jako způsobilé náklady nelze uznat: 

• Stipendia 

• Investice  
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Shrnutí - CHECKLIST 

Jaké podmínky musí český uchazeč vůči TA ČR splnit a co má projekt obsahovat? 

- projekt naplňuje cíle programu EPSILON 

- doložení (zaslání) povinných příloh datovou schránkou 

- zveřejnění účetních závěrek 

- způsobilost nákladů - dle jednotlivých kategorií v článku 17 Všeobecných podmínek (v. 5) 

- správně sestaven rozpočet dle nákladových kategorií (pouze celá čísla) 

- definováno dosažení podporovaného výsledku 

- projekt odráží TA ČRem podporovanou stupnici 3-9 TRL (s ohledem na TRL témat) 

- projekt je projektem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

- v projektu je popsána jasná aplikace dosažených výsledků v praxe 

- začátek realizace projektu nejdříve 1. 5. 2019 
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PODÁNÍ PROJEKTU 
 



Jak funguje podání žádosti o finanční podporu? 

Systém 
Podávání žádostí probíhá prostřednictvím společného elektronického systému „M-ERA.NET submission system“.  

Součástí elektronického podání je v prvním stupni přiložení zkrácené verze návrhu projektové žádosti (tzv. The 

Pre-Proposal form). 
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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 společného elektronického systému pro podávání žádosti. 

 

Koordinátor v systému po vytvoření a aktivaci účtu zakládá projektovou žádost, v které udává: 

➢ Akronym projektu (nemůže být dále měněn) 

➢ Celý název projektu 

➢ Název vybraného témata 

➢ Klíčová slova (max. 3-5, k dispozici předvýběr) 

➢ Project summary 

➢ Datum plánovaného začátku projektu (český uchazeč může započít řešení projektu nejdříve 1. 5. 2019; je doporučováno 

stanovit jednotný začátek pro všechny partnery projektu) 

➢ Délka projektu 

➢ TRL na začátku a na konci projektu 

➢ Příloha „The Pre-Proposal form“ (max. 22 stran) 

 



Vyplňování aneb co bude  
koordinátor po partnerovi požadovat? 

 
Dále koordinátor do systému a do Pre-Proposal form doplňuje partnery projektu, u kterých uvádí: 

• Název organizace 

• Typ organizace (pokud se jedná o podnik, tak také roční obrat a velikost organizace – počet zaměstnanců) 

• Kontaktní údaje hlavního řešitele (PI – Principal investigatora za daného partnera) 

• TRL na začátku a na konci projektu související s činnostmi tohoto partnera (český partner může započít řešení projektu 

nejméně při TRL 2 a ukončit při TRL 3-9) 

• Poskytovatele finanční podpory (tzv. RFO) 

• Výši požadované podpory (max. 60 % u českých uchazečů) a celkovou výši nákladů na tohoto partnera (100 %) – (vždy 

pouze celá čísla v €) 

• Počet člověkoměsíců spadající na tohoto partnera (pouze celá čísla) 

• Informaci, zda se partner účastnil výzev ERA-NETů či jiných mezinárodních schémat finanční podpory (pouze ano/ne) 

• Název programu podpory (tj. Funding Programme – za českého uchazeče doplní text: „National research programme 

EPSILON - The programme for the support of applied research and experimental development“) 

 



Pre-proposal TEMPLATE 



Jak funguje podání žádosti  
o finanční podporu? 

 

V případě, že nejste koordinátorem, ale partnerem projektu, dodejte svému koordinátorovi potřebné 

informace pro vyplnění údajů v systému a pro vyplnění Pre-proposal form. 

Pozvání od koordinátora pro přispívání do systému nepřijde. 

 

Na co Čech nesmí zapomenout před podáním projektu v mezinárodním systému? 

České subjekty v projektech v této fázi prokazují vůči TA ČR svou způsobilost prostřednictvím zaslání 

„povinných příloh k prokázání způsobilosti českého uchazeče“ a to prostřednictvím své datové schránky 

do 12. 6. 2018 do 12:00 CET. 

 



MEZINÁRODNÍ HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ 

 



Hodnocení a výběr projektů 

1. stupeň hodnocení - Pre-Proposal form 

• na úrovni M-ERA.NETu dochází ke kontrole splnění mezinárodních podmínek stanovených ve výzvě, 

• TA ČR v tomto stupni provádí kontrolu splnění národních podmínek pro českého uchazeče (prokázání způsobilosti) v této 

společné mezinárodní výzvě, a to na základě zaslaných „povinných příloh k prokázání způsobilosti českého uchazeče“ 

datovou schránkou. 

Na základě splnění podmínek budou vybraní uchazeči vyzváni k předložení plného návrhu projektu (full-proposal). 

 

2. stupeň hodnocení – Full-Proposal form and Annex 1  

• na úrovni M-ERA.NETu dochází ke kontrole splnění mezinárodních podmínek stanovených ve výzvě, 

• na úrovni TA ČR kontrola souladu projektu s národními podmínkami, 

• hodnocení full proposals odbornými hodnotiteli (3 posudky na projekt) dle kritérií Excellence, Impact, Quality 

and efficiency of the implementation. 

 Na základě výsledného hodnocení a celkového rozpočtu budou vybrané projekty doporučeny k podpoře. 

 

 



Hodnocení a výběr projektů 
 

3 hodnotitelé (1 ve funkci zpravodaje)   3 dílčí zprávy z hodnocení vč. bodového hodnocení 
 
3 hodnotící kritéria (každé má své bodové maximum, stupnice 0,0-5,0) 

- rozdělena na sub-kritéria (každé má své bodové maximum) 
- bodovat po stupnici 0,1 
- u sub-kritérií nejsou stanoveny žádné hranice, pod které by neměl být projekt puštěn  
- udělovaná hodnocení pro každé dílčí sub-kritérium musí být odůvodněna písemným prohlášením hodnotitelů 

 

 

 

Zpráva odborného hodnocení: zpravodaj vypracuje souhrnnou zprávu na základě 3 zpráv od hodnotitelů, kterou 

musí schválit všichni 3 hodnotitelé vč. finálního bodového hodnocení (půlbodová stupnice 0,0- 5,0). 

 

Žádné hodnotící kritérium nesmí být pod hranicí 3.0 bodů 

Celkové bodové hodnocení= suma 3 hodnotících kritérií a nesmí být pod hranicí 10.0. (ze stanoveného maxima 15 

bodů) 

V případě stejného bodového hodnocení u více projektů  rozhoduje: vyšší bodování u kritéria 1) Dopad, poté 2) 

Excelence, poté 3) Implementace, poté 4) dílčí subkritéria. 

 

 



Hodnotící kritéria u full proposals 

1. Excelence (max. 5.0 bodů)  

 

1.1 Jasnost a přiměřenost cílů (max. 1,5 bodů) 

1.2 Důvěryhodnost navrhovaného přístupu a hloubka koncepce (max. 2,0 bodů) 

1.3 Rozsah, že navrhovaná práce je ambiciózní, má inovační potenciál a je nad rámec současného stavu techniky 

(např. Přelomové cíle, nové pojmy a přístupy) (max. 1,5 bodů) 

 
2. Dopad (max. 5.0 bodů) 
  

2.1 Dopad projektu na evropské nebo mezinárodní úrovni s ohledem k očekávaným dopadům uvedeným  

v pracovním programu v rámci příslušného témata (max. 2,5 bodů) 

2.2 Zvyšování inovační kapacity a integrace nových znalostí; Posílení konkurenceschopnosti a růstu společností 

prostřednictvím rozvoje inovací, které odpovídají potřebám evropských a světových trhů; Jakékoliv další 

environmentální a společensky důležité dopady 

2.3 Účinnost navrhovaných opatření pro využití a šíření výsledků projektu (včetně správy práv duševního 

vlastnictví), komunikace projektu a případné využití dat z výzkumu (max. 1,5 bodu) 

 



Hodnotící kritéria u full proposals 

3. Kvalita a účinnost implementace (max. 5 bodů) 
 

3.1 Kvalita a efektivita stanoveného pracovního plánu, včetně efektivity využití zdrojů v rámci pracovních balíčků  

a v souladu s cíli a výstupy WP; Vhodnost řídících struktur a postupů (max. 2,0 bodů) 

3.2 Kvalita a relevantní zkušenosti jednotlivých účastníků (max. 1,0 bodů) 

3.3 Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity, rovnováhy) (max. 1,0 bodu) 

3.4 Přiměřené rozdělení úkolů, zajištění toho, aby všichni účastníci měli platnou roli a přidělili a odůvodnili zdroje 

pro plnění této úlohy (max. 1,0 bodů) 

 



Národní výzva 

 

- Na základě výsledků mezinárodní výzvy M-ERA.NET Call 2018 TA ČR vyhlásí veřejnou soutěž 

pro úspěšné projekty českých subjektů z této výzvy.  

- Projekty posouzené a vybrané v mezinárodní výzvě již nejsou v národní výzvě hodnoceny  

z věcného hlediska.  

- Smyslem národní výzvy je splnit požadavky dané národní legislativou a podmínkami TA ČR. 

- Veřejná soutěž bude vyhlášena pravděpodobně na přelomu února/ března 2019. 

- Soutěžní lhůta potrvá 43 dní. Konkrétní datum a podmínky budou upřesněny na základě 

výsledků mezinárodního hodnocení.  

- Od 1. května 2019 bude možné zahájit řešení projektů. 



Co budete muset udělat?  

- 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.  

 

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

na jednotlivé roky. 

 

Reportovací povinnosti 

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

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

report 

 

Národní výzva 



Kdy? Co? Jak? 

13. 3. 2018 Vyhlášení společné mezinárodní výzvy M-ERA.NET Call 2018 

12. 6. 2018 Deadline pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposal) 
1) Online M-ERA.NET 
2) Datová schránka TA ČR 

léto 2018   1. stupeň hodnotícího procesu 

září 2018 Výzva k předložení plných verzí návrhů projektů (full-proposals a Annex 
1) 

8. 11. 2018 Deadline pro příjem plné verze návrhů projektů 1) Online M-ERA.NET 

listopad 2018 - leden 2019 2. stupeň hodnotícího procesu Rozhodnutí o výběru projektů určených k 
podpoře (z mezinárodní výzvy) 

začátek února 2019 Rozhodnutí o výběru projektů určených k podpoře (z mezinárodní výzvy) 

březen 2019  Národní výzva 

31. 12. 2021  První možný termín pro zahájení řešení podpořeného projektu 

Předběžný harmonogram 



Další plánované výzvy v rámci 
cofundů 



Plánované výzvy 
 

Vyhlášení 
výzvy 

říjen 2018 

?  2018 

Témata výzvy: 

Analog Computing for Artificial Intelligence 

 

Intelligent Computation for Dynamic 

Networked Environments 

podpoří projekty zohledňující gender  

v obsahu výzkumu a inovací 

 

 



www.tacr.cz 

Děkujeme za pozornost 


