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CZ – Česká republika TACR 

Technologická agentura České republiky 
Evropská 1692/37 
160 00 Praha 6 
https://www.tacr.cz 

Národní kontaktní místo 

Martina Křepelková 
ředitelka sekce projektová kancelář 
+420 234 611 635 
martina.krepelkova@tacr.cz 

 

Kritéria financování a požadavky 
Návrh projektu musí být v souladu s podmínkami Programu na podporu aplikovaného výzkumu a              
experimentálního vývoje EPSILON (také v anglické verzi). 
  
Uchazeči - výzkumné organizace, podniky (právnické osoby). 
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. 
  
Uchazeč může zahájit řešení projektu nejdříve den následující po posledním dni soutěžní lhůty TA ČR               
za účelem naplnění motivačního účinku podpory ve smyslu čl. 6 odst. 2 Nařízení. 
  
  
Způsobilost uchazečů: 

● Podporu mohou obdržet pouze uchazeči, kteří splňují podmínky způsobilosti dané § 18            
ZPVV a Nařízením. Uchazeč doloží povinnou přílohou, která obsahuje odborné          
předpoklady k řešení projektu podle § 18 ZPVV odst. 2 písm. a): 

○ strukturovanými profesními životopisy řešitele a ostatních členů řešitelského        
týmu, 

○ seznam max. 5 nejvýznamnějších projektů, kterých jste se v posledních letech           
účastnil/a. Názvy projektů a dobu řešení uvádějte ve formě vyžadované pro           
předání informací do Centrální evidence projektů. 

○ seznam max. 5 nejvýznamnějších výsledků, kterých jste v posledních letech          
dosáhl/a. U každého výsledku uveďte, jakým způsobem byl výsledek využit (např.           
prodej licence, využívání při práci ve Vaší instituci, využívání pro vzdělávání). 

https://www.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Zmena_programu_EPSILON_v_ucinnosti_od_17_10_2014.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Zmena_programu_EPSILON_v_ucinnosti_od_17_10_2014.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Zmena_programu_EPSILON_v_ucinnosti_od_17_10_2014.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Zmena_programu_EPSILON_v_ucinnosti_od_17_10_2014.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/EPSILON_Programme_ENG.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/EPSILON_Programme_ENG.pdf


● Každý uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost dle § 18 ZPVV samostatně, a to              
čestným prohlášením uchazeče na předepsaném formuláři. Vyplněné čestné prohlášení         
uchazeč vloží do příloh žádosti. 

● Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz (po           
předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašující, že podpora je protiprávní a neslučitelná          
se společným trhem), a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení. 

● Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým nejsou dodrženy povinnosti dle          
zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku            
v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících. Tento            
odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy. Účetní závěrky             
za roky 2013, 2014 a 2015 uchazeč vloží do příloh žádosti. 

● Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s §              
18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí kvalifikačních dokumentů rovněž kopie             
dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné požadované oprávnění (např. v souladu se             
zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a vyhláškou č. 311/1997 Sb., o               
chovu a využití pokusných zvířat). 

  
Způsobilé náklady: 
Způsobilé náklady jsou uvedeny a rozepsány do jednotlivých kategorií v článku 17 Všeobecných             
podmínek (verze 4), přičemž v této společné výzvě nepatří mezi způsobilé náklady kategorie investice              
a stipendia.  
  
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 poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze v              
kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou             
výsledky druhu: 
Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic               
a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele. 
  
  
Alokace na Chist era pro call 2017 je 1 000 000 €. 
  
Uchazeči žádající o podporu Technologickou agenturu ČR mohou kontaktovat National Contact Point            
Martinu Křepelkovou. 
  
Detailní informace pro uchazeče z České republiky bude k dispozici do konce října na webových               
stránkách Technologické agentury ČR. 
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National Annex: TA CR Contact Point and Regulations 

CZ – Czech Republic TACR 

Technology Agency of the Czech Republic 
Evropská 1692/37 
160 00 Praha 6 
https://www.tacr.cz 

National Contact Point 

Martina Křepelková 
Project manager 
+420 234 611 635 
martina.krepelkova@tacr.cz 

  

Funding Criteria and Regulations 
  
The project granted by the TACR must be aligned with the main objectives described in programme 
EPSILON Funding programme for applied research and experimental development EPSILON (also 
in Czech version). 
 
  
Eligible beneficiaries of the funding 
Eligible beneficiaries of funding for projects are: businesses and research organizations. 
Eligible beneficiary= only businesses who act as a natural persons according to Annex 1 of the 
Regulation engaged in an economic activity pursuant to Act no. 455/1991 coll. on Trades (Trade Act). 

  
The start day of the accepted projects 
The first possible start day of the accepted projects is the day following the TA CR competition period                  
deadline in order to fulfill the incentive effect of the support within the meaning of Article 6 paragraph 2                   
of the Regulation. 
  
Eligibility of applicants: 

● Only those applicants who meet the eligibility conditions set out in Section 18 of the               
Support of Research and Experimental Development and Innovations Act can obtain           
funding for a project. The applicant shall submit a mandatory attachment, which contains             
the professional prerequisites for the implementation of the project pursuant to Section 18             
Article 2, points (a) of the Support of Research and Experimental Development and             
Innovations Act: 

- The structured CVs of the researcher and other members of the research team, 
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- A list of up to 5 of the most significant projects applicants have participated in in                
recent years. The project name and the length of the project is to be submited in                
the form required by the Central Project Register. 

- A list of up to 5 of the most significant results applicants have achieved in recent                
years. For each result, specify how the result was used (eg, license sale, use at               
work in your institution, use for education). 

  
● Eligibility of Applicants must be proven pursuant to Section 18 of the Support of 
Research and Experimental Development and Innovations Act by a sworn statement of the             

applicant (available at:   
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx). Completed sworn   
statement will be attached to the project proposal. 

  
● The eligible applicant is not an undertaking which is subject to an outstanding recovery              

order following a previous Commission decision declaring an aid illegal and incompatible            
with the single market, and an undertaking in difficulty referred to in Article 1 (4), points                
(a) and (c) of the Regulation. 

  
● Entities, who do not fulfill the obligation pursuant to Act no. 563/1991 coll. on accounting,               

mainly the duty to publish their financial statements in the respective register in the sense               
of Act no. 304/2013 on public registers, are not eligible applicants. This paragraph is              
related only to those entities that have this duty. Financial statements for years 2013,              
2014, and 2015 will be attached to the project proposals. 

  
● If the activity related to the implementation of the project requires special permission in              

accordance with Section 18 Article 2, point (b) Support of Research and Experimental             
Development and Innovations Act, a copy of the business authorization or other required             
authorization (eg in accordance with Act No. 246/1992 Coll., On the Protection of Animals              
against Torture, and Decree No. 311/1997 Coll. on breeding and use of experimental             
animals) must be a part of qualification documents. 

  
Eligible and recognized costs: 
The eligible costs of the project are divided into specific categories defined under the Article 17 Terms 
& Conditions (version 4), investments and scholarships are not eligible costs in this joint call. 
  
Supported results 
The call can only support projects that are reasonably expected to achieve at least one of the 
following types of (categorized according to the register of information on the results): 
 
P - patents; 
G - technically realized results - prototype, functional sample; 
Z - pilot plant, verified technology; 
R - software; 
F - results with legal protection - utility model, industrial design; 
N - certified methodologies and practices, treatment, conservation methods, specialized maps with 
expert content. 
 
Results, which will not be recognized by the provider as the sole result in the given project, but only in                    
combination with at least one other result given in the above list of result types, are results of the type: 
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H - results promulgated into legislation and standards, and results promulgated into guidelines and              
regulations of a non-legislative nature which are binding within the competence of the relevant              
provider. 
  
The TA CR financial allocation for CHIST ERA Joint Call 2017 is 1 000 000 EUR. 
  
The applicants may contact the National Contact Point Mrs. Martina Křepelková  
(martina.krepelkova@tacr.cz) 
  
Detailed information for applicants from Czech Republic will be available at the TA CR website by the                 
end of October 2017: https://www.tacr.cz 
 

https://www.tacr.cz/index.php/en/
https://www.tacr.cz/index.php/en/

