
CHIST-ERA IV
CALL 2019

NÁRODNÍ  PODMÍNKY 
PRO ČESKÉHO UCHAZEČE

In formační  a  komunikační  vědy 
a  technologie  ( ICT)

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE

Dne 15. 10. 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena
společná mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2019. Podmínky pro
českého uchazeče budou vycházet z programu "EPSILON", ze kterého
budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

podprogram

cíle podprogramu

Podprogram 1 - Znalostní ekonomika

1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General     
    Purpose Technologies
2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit
3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti
4. Mapování a analýza konkurenčních výhod

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html

název programu EPSILON

web programu

vlastník programu
(programme owner)
 

Technologická agentura ČR (TA ČR)

poskytovatel podpory 
(programme manager)
 

Technologická agentura ČR (TA ČR)
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https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html


druh výzkumu 
způsobilý k podpoře

Michaela Křiklánová

aplikovaný výzkum a inovace

234 611 630
michaela.kriklanova@tacr.cz

uchazeč

způsobilý uchazeč

UCHAZEČI

povinné přílohy

POVINNÉ 
PŘÍLOHY

Způsobilým uchazečem je pouze subjekt:
na který nebyl vydán inkasní příkaz
který není podnikem v obtížích 
který dodržel povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku
- tzv. “Veřejný rejstřík”

TACR Application Form
Čestné prohlášení (Sworn Statement)
pokud výsledek typu NmetS - povinné doložení potvrzení
certifikačního orgánu
pokud výsledek typu Patent - povinné doložení patentové rešerše

FINANCE
maximální finanční částka
podpory na jeden projekt

1 000 000 €

kontaktní osoba

(podle čl. 2 odst. 83  Nařízení Evropské Komise)

podniky - právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská
činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)
vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení
Evropské Komise
výzkumná organizace dle definice výzkumné organizace 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455


maximální míra pdopory

podporované 
výstupy/výsledky

VÝSLEDKY

způsobilé náklady

nepřímé náklady

dofinancování

verze Všeobecných 
podmínek

zveřejnění účetních 
závěrek

Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 70 % 
z celkových způsobilých nákladů projektu.  
Intenzita podpory pro každého českého uchazeče v projektu se stanoví
podle Nařízení Komise (EU) a současně nesmí překročit nejvyšší
povolenou intenzitu podpory na českou stranu projektu.

osobní náklady (včetně stipendií)
náklady na subdodávky
ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní
náklady, cestovné)
nepřímé náklady

 
Investice nejsou způsobilým nákladem.

Full cost, Flat rate 25%

ostatní zdroje

verze 6

za roky 2015, 2016, 2017

P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
N – metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem;
O – ostatní výsledky.
 
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:
 
H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky
promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných 
v rámci kompetence příslušného poskytovatele.
 
 

1 000 000 €celková finanční částka 
podpory na výzvu



bez omezení

Pro výstupy ve formě výsledků dle metodiky hodnocení výzkumných
organizací a hodnocení programů účelové podpory a RIV druhu „O” platí,
že musí splňovat podmínku aplikovatelnosti v praxi a následně bude
jejich aplikace v praxi sledována v rámci monitoringu implementačních
plánů. Posouzení plánovaných výstupů, resp. výsledků je součástí
kontroly způsobilosti českého uchazeče.

obory CEP, FORD bez omezení

NPOV (národní
priority orientovaného
výzkumu)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum 
a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 857925.

Pro aktuální informace sledujte stránky tacr.cz nebo chist-era.eu
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https://tacr.cz/index.php/cz/
http://chist-era.eu/

