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1. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU EPSILON 



Základní informace o programu EPSILON 

• Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje. 

• Schválen usnesením vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 987 v účinnosti  
od 7. prosince 2017 (změna programu ve znění nových pravidel 
veřejné podpory). 

• Trvání programu:  2015 - 2025  

• Veřejné soutěže v letech:  2014, 2016, 2017 a 2018 

• Maximální míra podpory na projekt:  60 %  
• Dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (dále ZPVV). 
• V souladu s Rámcem, Nařízením a se zákonem č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech. 
 



Základní informace o programu EPSILON 

• Program rozdělen na 3 podprogramy: 
̶ Znalostní ekonomika 
̶ Energetika a materiály  
̶ Životní prostředí  

• Návrh projektu - soulad se zaměřením a cíli programu, resp. 
jednotlivých podprogramů. 

• Cíl programu - podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž 
výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových 
produktech, výrobních postupech a službách.  



Program RE:START 

• Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje. 

• V červenci 2017 vláda schválila Souhrnný akční plán této Strategie s 
úkolem vyhlásit regionálně specifické soutěže v programu EPSILON 
TA ČR.    

• Toto zohledněno v rámci parametrů 4. VS: 

1. Specifická finanční alokace (70 mil. Kč) 
2. Prioritní výzkumné cíle stanovené ze strany těchto tří krajů 

 
 



2. PARAMETRY 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 



4. veřejná soutěž programu EPSILON 

• Vyhlášena dne: 28. 2. 2018. 
• Objem finančních prostředků pro první dva roky řešení, tj. 2018  

a 2019 je 500 mil. Kč.  
• Příjemci podpory:   

• Podniky  - právnické i fyzické osoby 

• Výzkumné organizace 

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

Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena 
povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu 
zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících.  

 
 

 



4. veřejná soutěž programu EPSILON 

• Podzim 2018 - 2. veřejná soutěž programu THÉTA, která je 
zaměřena na podporu projektů z oblasti energetiky. 

 

➢ Zúžení cílů Národních priorit orientovaného výzkumu  
z prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 
pro podprogram 2 - Energetika a materiály; 

pouze oblast Materiálová základna a část oblasti Snižování 
energetické náročnosti hospodářství. 

 

➢Nelze zvolit jako hlavní obor projektu obor JE Nejaderná 
energetika, spotřeba a užití energie a JF Jaderná energetika. 

 

➢Oborový panel č. 8 jaderná a nejaderná energetika nebude 
zapojen do hodnocení ve 4. veřejné soutěži. 

 
 

 



NPOV THÉTA vs EPSILON 

Výčet cílů NPOV pro PP2, které budou naplňovat až projekty v 2. VS THÉTA  

Oblast Podoblast Cíle VaVaI 

1. Udržitelná 
energetika 

1.1 
Obnovitelné 
zdroje 
energie 

1.1.1 Vývoj ekonomicky efektivní solární energetiky 
1.1.2 Vývoj ekonomicky efektivního využití geotermální energie 

1.1.3 Vývoj ekonomicky efektivního využití biomasy 

1.2 Jaderné 
zdroje 
energie 

1.2.1 Efektivní dlouhodobé využití současných jaderných elektráren 
1.2.2 Podpora bezpečnosti jaderných zařízení 
1.2.3 Výzkum zajišťující podporu výstavby a provozu nových ekonomicky efektivních a bezpečných bloků 
1.2.4 Výzkum a vývoj palivového cyklu 
1.2.5 Ukládání radioaktivního odpadu a použitého paliva 
1.2.6. Výzkum a vývoj v oblasti reaktorů IV. generace, zejména efektivních a bezpečných rychlých reaktorů 

1.3 Fosilní 
zdroje 
energie 

1.3.1 Ekonomicky efektivní a ekologická fosilní energetika a teplárenství 

1.4 
Elektrické 
sítě včetně 
akumulace 
energie 

1.4.1 Kapacita, spolehlivost a bezpečnost páteřních přenosových sítí elektřiny 
1.4.2 Modifikace sítí pro „demand-side management“ 
1.4.3 Akumulace elektrické energie včetně využití vodní energie 

1.4.4 Bezpečnost a odolnost distribučních sítí 



NPOV THÉTA vs EPSILON 
Oblast Podoblast Cíle VaVaI 

1. Udržitelná 
energetika 

1.5 Výroba a 
distribuce 
tepla/chladu, 
včetně 
kogenerace a 
trigenerace 

1.5.1 Odběr tepla z elektráren v základním zatížení 
1.5.2 Vysokoúčinná kogenerace (trigenerace) ve zdrojích SCZT v provozech s dílčím zatížením (systémové 
služby) 
1.5.3 Distribuovaná kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu ze všech typů zdrojů 
1.5.4 Přenos a akumulace tepla 
1.5.5 Efektivní řízení úpravy vnitřního prostředí 
1.5.6 Alternativní zdroje – využití odpadů 

1.6 Energie v 
dopravě 

1.6.1 Zvyšovat podíl kapalných biopaliv jako náhrada fosilních zdrojů 
1.6.2 Zvyšovat podíl využití elektrické energie pro pohony jako náhrada fosilních zdrojů 
1.6.3 Výhledově zavádět využití vodíku jako zdroje energie pro pohon v dopravě 

1.7 
Systémový 
rozvoj 
energetiky 
ČR v 
kontextu 
rozvoje 
energetiky 
EU 

1.7.1 Systémové analýzy pro podporu vyvážené státní energetické koncepce (SEK), dalších příbuzných 
strategických dokumentů státu a regionálních rozvojových koncepcí s ohledem na rámec EU 

1.7.2 Integrální koncepce rozvoje municipalit a regionů s ověřováním demonstračními projekty (vazba  
na SET Plan – Smart Cities a Smart Regions) 

2. Snižování 
energetické 
náročnosti 
hospodářství 

2.2 Nové 
technologie a 
postupy s 
potenciálním 
využitím v 
energetice 

2.2.1 Zapojení VaV do mezinárodních aktivit v oblasti využití jaderné fúze 

2.2.2 Nové metody a metodiky v oblasti diagnostiky pro zvyšování spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti 
energetických zařízení 



Rozdělení finančních prostředků  
dle podprogramů a míra podpory 

 
• Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu: 

Podprogram 1  
Znalostní ekonomika   180 mil. Kč 

Podprogram 2   
Energetika a materiály  160 mil. Kč 

Podprogram 3  
Životní prostředí    160  mil. Kč 

 
• Maximální míra podpory 60 %. 
• Zbylých 40 % z neveřejných prostředků; případně veřejných, pokud je 

aplikačním garantem resort, který definoval zvolený prioritní 
výzkumný cíl. 

 



Doba řešení projektu 

• Termín zahájení řešení projektu:  

• nejdříve 1. 10. 2018 x nejpozději 1. 3. 2019. 
• Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2018 

(v případě zahájení řešení již v roce 2018, nejdříve však  
k 1. 10. 2018), zahrne tyto náklady do vyúčtování podpory  
za rok 2019. 

• Délka řešení projektu:  

• maximálně 48 měsíců. 

• Nejzazší datum ukončení řešení projektu:  28. 2. 2023. 

 



Soutěžní lhůta 
• Soutěžní lhůta: 1. 3. 2018 – 12. 4. 2018 



Jak podat/odeslat návrh projektu 

• Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím ISTA 
do 12. 4. 2018 16:30:00 hodin. 

• “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu  
do ISTA” musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče  
do 12. 4. 2018 23:59:59 hodin. 

• Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže je upraven ve 
SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné 
soutěže v5. 

• Příručka pro uchazeče - souhrn nápověd z elektronického systému 
pro podávání návrhů projektů. 

• Odkaz na ISTA: https://ista.tacr.cz/. 
 
 



Prokázání způsobilosti uchazeče  

• Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané  
§ 18 ZPVV. 

• V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů  
do veřejné soutěže v5 a Zadávací dokumentací k 4. veřejné soutěži 
programu EPSILON. 

• Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, 
způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky  
do datové schránky poskytovatele nejpozději do 12. 4. 2018 23:59:59 
hodin. 

• Rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče,  
který prokazuje podmínky způsobilosti. 

• Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě. 



Prokázání způsobilosti uchazeče  

• Příklady prokázání způsobilosti - uvedeno dle typu organizace - 
nyní jen čestné prohlášení. 

• Uchazeč předkládá pouze 1 čestné prohlášení za statutární orgán, 
nikoliv za jednotlivé členy statutárního orgánu. 

• Nedokládá se výpis z Rejstříku trestů ← rozšíření identifikačních údajů 
členů statutárního orgánu v návrhu projektu → poskytovatel si výpis  
z RT vyžádá sám. 

• Uchazeč podá více návrhů projektů → dokládá prokázání 
způsobilosti pouze jednou. 

• Uchazeč řádně nedoloží dokumenty prokázání způsobilosti → výzva 
k doložení v dodatečné lhůtě. 

• Nedokládá se výpis z Obchodního rejstříku. 



Návrh projektu 
• Předkládá se v českém jazyce. 

• Musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti stanovené zadávací 
dokumentací. 

• Uvedené informace musí být pravdivé a v souladu se skutečným 
stavem ke dni podání návrhu projektu. 

• Návrh projektu ani jeho obsah v minulosti nebyl, a ani v současné 
době nesmí být řešen, v rámci jiného projektu.  

–Pokud je návrh projektu nebo jeho část předložen v jiné veřejné 
soutěži → uchazeč popíše tuto skutečnost v části návrhu projektu 
2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 

–Bude-li uchazeč v jiné veřejné soutěži úspěšný → je povinen 
neprodleně odstoupit z 4. veřejné soutěže programu EPSILON.  

 



Návrh projektu 

• Soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (NPOV): 

• vybrat jeden hlavní a žádný až dva vedlejší cíle NPOV, k jejichž 
naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu, tj. dosažení 
cíle a výsledků projektu.  

• Specifikace prioritních výzkumných cílů - v rámci diskuse  
s jednotlivými resorty (MPO, MD, MŽP, MSK, ÚK, KVK): 

• v případě zvolení prioritního výzkumného cíle → popsat, zda  
a jak návrh projektu tento cíl naplňuje. 

- Příloha č. 2 zadávací dokumentace.  
- Hodnocení souladu v rámci posudku ve veřejné soutěži.  
- Soulad s popisem prioritního výzkumného cíle → bonifikace. 

 



Návrh projektu 

• Pokud se na řešení podílí více uchazečů, musí být z návrhu projektu 
zřejmá spolupráce hlavního uchazeče a dalších účastníků:  

̶ participace na aktivitách, milnících a výsledcích, 
̶ rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu. 

 
• Uchazeč dále uvede/popíše: 

̶ existující know-how, 
̶ materiální a technické vybavení. 

• Hlavní uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele  
o změnách dle SME-07. 

• Možnost deklarace zájmu o zvýhodněné finanční nástroje 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely 
spolufinancování projektu. 



Návrh projektu 

 
• Zaměření na aplikační a tržní uplatnění řešení projektu, 

 
• Zacílení i hodnoticích kritérií, zejm. bodovaných a bonifikačních,  

na komerční potenciál; 
→ podrobnější popis výstupů/výsledků, 
→ návaznost jednotlivých výsledků k NPOV, 
→ procentuální rozdělení práv k jednotlivým výsledkům, 
→ plánovaný uživatel výsledku, 
→ odhad nákladů, 
→ povinná příloha dle plánovaného výsledku. 
 

• Harmonogram dle plánovaných výsledků, 
→ činnosti a aktivity, 
→ milníky, 
→ ganttův diagram. 



Podporované druhy výsledků  
• P       - Patent 

• Zpolop - Poloprovoz 

• Ztech   - Ověřená technologie 

• Fuzit     - Užitný vzor 

• Fprum - Průmyslový vzor 

• Gprot  - Prototyp 

• Gfunk  - Funkční vzorek 

• R       - Software 

• O       - Ostatní výsledky 

 

 

 

 

• NmetC   - metodiky 
certifikované oprávněným 
orgánem   

• NmetS   - metodiky schválené 
příslušným orgánem státní 
správy, do jehož kompetence 
daná problematika spadá   

• NmetA   - metodiky a postupy 
akreditované oprávněným 
orgánem   

• Nmap   - Specializovaná mapa  
        s odborným obsahem 

 
Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené přílohou č. 4 
Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 



Podporované druhy výsledků  
• Výsledky, které nebudou uznány jako jediný výsledek projektu, 

ale pouze v kombinaci s alespoň jedním z výsledků uvedených na 
předchozím snímku:  

• Hleg - Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 

• Hneleg - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů 
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence 
příslušného poskytovatele 

 
• Výsledky, které nejsou podporované programem, avšak mohou být 

kategorizované dle Metodiky hodnocení výsledků: 
• průběžná, resp. závěrečná zpráva z řešení projektu, vyhodnocení 

terénního šetření, uspořádání workshopu, články atd. a další 
výsledky nedefinované metodikou RIV 

 
Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené přílohou č. 4 
Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 



Povinné přílohy 
P – patent 
• patentová rešerše - povinně 
• průzkum trhu  - povinně 
 
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 
• průzkum trhu - povinně 
 
Z – poloprovoz, ověřená technologie 
• průzkum trhu - povinně 
 
R – software 
• průzkum trhu - povinně 
 
F – průmyslový a užitný vzor 
• průzkum trhu - povinně 
 
 
 
 
 
 

průzkum trhu včetně 
patentové rešerše 



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

● NmetS: potvrzení certifikačního orgánu - povinně 
• NmetC, NmetA, Nmap, Nlec, Npam : průzkum trhu - povinně 

 
O - ostatní výsledky 
• Odhad potenciálního využití (další využití výsledku po skončení 

projektu) 
 

Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek  
v daném projektu, ale pouze v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem 

uvedeným v již uvedeném výčtu druhů výsledků,  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 
• Doložení zájmu budoucího odběratele výsledků (např. letter of intent)   

- povinně 
 
 
 



Přílohy 



Prioritní výzkumné cíle 

● Tematické zaměření soutěže není omezeno.  

● Pro každý podprogram stanoveny specifické prioritní výzkumné cíle, 
jejichž naplňování se odrazí v bodovém hodnocení. 

● Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Prioritní výzkumné cíle pro 
potřeby 4. veřejné soutěže programu EPSILON. 

● Včetně cílů z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu 
v ČR. 

● Návrh projektu může být v souladu s daným popisem prioritního 
výzkumného cíle nebo cíle z Akčního plánu o budoucnosti 
automobilového průmyslu ČR vymezeného ve výše uvedené příloze. 

● Soulad hodnotí oponenti v rámci bonifikačního kritéria. 

● Výběr max. 1 cíle. 



Aplikační garant 
Kdo nebo co je aplikační garant (AG)? Jaká je jeho role? 

● Organizace (PO/FO/veřejná správa a samospráva), která má zájem na 
uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v 
praxi. 

● Hlavní rolí AG je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl 
uplatnitelný a také následně uplatněný a využitý v praxi. 

 
Co když aplikační garant ztratí svůj zájem o projekt nebo jeho 
výsledek? 

● Stát se to může; veřejná podpora VaV v sobě nese ze své podstaty 
riziko a inovativní řešení nemusejí být v prvních chvílích přijímány 
nejen ze strany uživatelů výstupů (resp. AG), ale i ze strany cílové 
skupiny, na kterou výstupy míří. 

● Řešitel daného projektu musí vyvinout patřičné úsilí, aby zvýšil 
komunikační aktivity s AG, nebo aby našel jiného (nového) AG a nebo 
se musí k aplikování výstupu zavázat sám. 

 
V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant. 
 



Aplikační garant a jeho role v projektu 

Zapojení aplikačního garanta do projektu 
 

 



Aplikační garant - možnosti 

Pokud je aplikačním garantem podnik: 

• musí být uchazečem projektu, součástí konsorcia; 
• i tak musí doložit povinnou přílohu. 

 

Aplikačním garantem může být resort, který definoval zvolený 
prioritní výzkumný cíl: 

• resort = subjekt veřejné správy a samosprávy MPO, MD, MŽP, MSK, 
ÚK, KVK; 

• může, ale nemusí být uchazečem projektu; 
• výzkumné organizace pak mohou projekt dofinancovat i z jiných 

veřejných zdrojů.  

→ 60 % max. míra podpory 

→ 40 % dofinancování z neveřejných i veřejných zdrojů 
 



Jak doložit aplikační garantství 

• Vždy povinná příloha v podobě: Letter of Intent; Smlouva o využití 
výsledků; Smlouvy o smlouvě budoucí; Memorandum; Vyjádření o 
aplikační garanci; Smlouva o partnerství; atp. 

- identifikace organizace vystupující v roli AG a jméno odpovědné 
osoby, která bude roli AG prakticky plnit; 

- způsob a míra zapojení AG do řešení projektu, resp. do tvorby 
hlavního výstupu projektu (tato skutečnost musí být popsána v 
povinné příloze a/nebo v kapitole 2 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU bod 
Komentář k aplikačním garantům v elektronickém návrhu 
projektu); 

- deklarace vůle využívat hlavní výstup projektu a popis způsobu 
jeho využití; 

- datum a podpis zástupce AG. 

• Nedoložení uvedených skutečností povede k nepřijetí návrhu 
projektu do veřejné soutěže. 

 



Důležité během vyplňování návrhu projektu 

• CO? JAK? PROČ? 

• Termín dosažení výsledku, 
• Podíly aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, 
• Soulad s cíli programu a s cíli NPOV, 
• Popis výsledků, 
• Popis přínosů, 
• Rozdělení práv a přístup k výsledkům, 
• Současný stav poznání a předchozí řešení, 

• Role aplikačního garanta, 

• Metoda vykazování nákladů - full cost/flat rate/flat rate s navýšením 
do 30% 

• Veškeré částky ve finančních tabulkách se uvádějí v korunách (nikoli  
v tisících). 

 



Hodnoticí proces 
• Hodnoticí lhůta začíná dnem 13. 4. 2018 a končí dnem 30. 9. 2018. 
• Hodnotící proces je upraven ve SME-34 Směrnicí pro hodnocení 

návrhů projektů podaných do veřejné soutěže v1 a v Zadávací 
dokumentaci k 4. veřejné soutěži programu EPSILON. 

• Tři oponenti → tři posudky ve veřejné soutěži. 
• Zpravodaj  →  souhrnná hodnoticí zpráva. 
• Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického zdraví 

uchazeče a bonifikace projektu. 
• Hodnocení Oborovými panely. 
• Hodnocení Radou programu → doporučuje předsednictvu TA ČR 

výsledný návrh pořadí projektů. 
• Rozhodnutí předsednictva TA ČR. 
• Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny do 30. 9. 2018  

na internetové adrese http://www.tacr.cz. 



Oborové panely 

*Oborové panely 8 a 9 nebudou zapojeny do hodnocení návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže 
programu EPSILON 

Zaměření oborového panelu Oborové kategorie dle CEP 

1 stavebnictví JM, JN 

2 zpracovatelský průmysl a strojírenství JP, JQ, JR, JS, JT, JW, JY 

3 matematika, statistika, informatika, společenské vědy 
včetně ekonomie 

BA, BB, BC, BD, IN, A 

4 fyzika a matematika, chemie a materiály BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, C, 
JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JV 

5 životní prostředí a zemědělství D, G 

6 lékařské vědy a biovědy E, F 

7 zpracovatelský průmysl, robotika a elektrotechnika JA, JB, JC, JD 

8* jaderná a nejaderná energetika JE, JF 

9* Průmysl 4.0 kombinace oborů IN, JA, JB, JC, JD, JS 

10 doprava JO, JU 



Bonifikace v rámci hodnocení 

Bonifikovány budou ty návrhy projektů, které vedle odborné kvality splňují   
některé z následujících kritérií: 

• Bonifikace dle souladu s prioritním výzkumným cílem 
• uvedení v návrhu projektu v části 2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 

• viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace k 4. veřejné soutěži 
programu EPSILON 

• součástí posudku oponenta  
⇒ celkem max. 12 bodů za projekt (na škále 0 - 2 - 4 bodů 
od každého oponenta) 

• Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0 

• uvedení v návrhu projektu v části 2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 

• součástí posudku oponenta  

⇒ celkem max. 18 bodů za projekt (na škále 0 - 2 - 4 - 6 
bodů od každého oponenta) 



Bonifikace v rámci hodnocení 
• Bonifikace za prokázání komerčního potenciálu 

• až 10 bodů (na škále 0 - 3 - 7 - 10 bodů) podle míry prokázání 
komerčního potenciálu výsledků projektu 

• doložení průzkumem trhu, kalkulace výnosů a nákladů, letter 
of intent, letter of support, SWOT analýza 

• mimo posudek oponenta, součástí formuláře “Bonifikace 
Komerční potenciál a přínos pro ekonomiku” 

• Bonifikace za přínos pro ekonomiku  

• až 10 bodů (na škále 0 - 3 - 7 - 10 bodů) podle uvedených 
konkrétních ekonomických přínosů komercializace výsledků 

• uvedení v návrhu projektu v části 2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
pole Proč projekt děláte? Co z toho budete mít? 

• mimo posudek oponenta, součástí formuláře “Bonifikace 
Komerční potenciál a přínos pro ekonomiku”  



Helpdesk 
 
 

Dotazy ke 4. veřejné 
soutěži  

je možné podávat přes 
helpdesk 

 na 
 http://www.tacr.cz/hesk 

+ často kladené dotazy 

 

http://www.tacr.cz/hesk


Seznam doporučených dokumentů 

• Program EPSILON, 

• Zadávací dokumentace k 4. veřejné soutěži programu EPSILON, 

• Příručka pro uchazeče k 4. veřejné soutěži programu EPSILON, 

• Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické podmínky, 

• Všeobecné podmínky, 

• Často kladené dotazy, 

• Příklady prokázání způsobilosti, 

• Frascati manuál. 

 
 



 
 
 
 



Specifické podmínky 4. veřejné soutěže  

• Jako způsobilý náklad nelze uznat: 
̶ Stipendia, 
̶ Investice. 

• Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2018 (v případě 
zahájení řešení již v roce 2018, nejdříve však k 1. 10. 2018), zahrne 
tyto náklady do vyúčtování podpory za rok 2019. 

• V případě zahájení řešení již v roce 2018 příjemce předloží průběžnou 
zprávu za období řešení projektu 2018 - 2019. 

 



Shrnutí změn oproti 3. veřejné soutěži  

• Nebude provedeno hodnocení vlastnických struktur uchazeče. 

• Zapojení Aplikačního garanta. 

• Za splnění podmínek mohou VO spolufinancovat projekt z jiných 
veřejných zdrojů. 

• Navýšení flat rate do 30 % (HR Award). 

• Bonifikaci za soulad s iniciativou Průmysl 4.0 hodnotí oponent. 

• Projekt nebude bonifikován za sídlo hlavního uchazeče. 

• Samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský 
kraj. 

• O - ostatní výsledky jako výsledek podporovaný programem. 

• Rozdělení typu výsledku Nmet na NmetS, NmetC a NmetA. 



Realizace projektů - 3E 
  Hospodárnost (Economy) 

• Příjemce postupuje hospodárně v případě, že minimalizuje náklady bez 
ztráty kvality výstupů/výsledků/cílů. 

̶ Hodnocení probíhá na vstupu a v průběhu projektu. 
  Účelnost (Efficiency) 

• Řešení projektů lze považovat za účelné dosahuje-li výstupů/výsledků, 
jejichž prostřednictvím naplňuje cíle programu. 

̶ Hodnocení probíhá po celou dobu řešení projektu. 
  Efektivnost (Effectiveness) 

• Příjemce postupuje efektivně v případě, že nalezne optimální vztah mezi 
“vstupy” a “výstupy”. 

• Princip efektivnosti je dosažení nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji  
a dosaženými výstupy. 

• Dosažení požadovaného výstupu při minimalizaci nákladů. 
• Dosažení maximálního účinku při předem daných nákladech. 

̶ Hodnocení probíhá po celou dobu řešení projektu, u menších projektů 
zejména na závěr. 

 



3. Mezinárodní výzva M-ERA.NET 2  
call 2018 



• Vyhlášení společné výzvy: 13. 3. 2018 
• Příjem zkrácených návrhů projektů: cca 12. 6. 2018 (12:00 CET) 
• Alokace TA ČR na společnou výzvu: 1 000 000 € 
• Míra podpory TA ČR: 60 % 

 
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/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 z nejméně 2 zúčastněných zemí; 
● každý partner musí splnit své národní podmínky . 

 
 
 

Kontaktní osoba za TA ČR pro M-ERA.NET Call 2018: Iveta Zápařková, iveta.zaparkova@tacr.cz 

 

 
 

podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/
https://tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html
http://www.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/


Témata 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 

 

TA ČR pořádá 4. 4. 2018  “JAK NA PROJEKTY V COFUNDECH” - 
workshop ke cofundům a k mezinárodní výzvě M-ERA.NET  CALL 2018. 

Registrace  ZDE 
 

 
 

podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace 

https://docs.google.com/forms/d/18ltnfbRNsDQrdzyxrLz8uso0kQwxjAFzpJKNZd2PCrw/edit


Děkujeme za pozornost 

www.tacr.cz 

http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky
http://www.facebook.com/tacr.cz
http://twitter.com/TACR_cz
https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A
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