GENDER-NET Plus Cofund

Od 20. prosince 2017 můžete podávát sve projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET
Plus Joint Call 2017 v rámci schemátů ERA-NET Cofůnd. Vyžvá se temáticky žámerůje ná projekty,
ktere žohlednůjí v obsáhů vyžkůmů genderovoů dimenži - projekty integrůjící požnátky ž oblásti
vlivů pohláví (biologicke fáktory) á genderů (socio-kůltůrní fáktory) do práxe. TA CR podporí
v nejůspesnejsích projektech ceske sůbjekty mežinárodních konsorcií v celkove vysi 740 700 €.
Podmínkoů je žámerení projektů ná aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvyssí
povolená mírá podpory pro tůto vyžvů je 85 % ná ceskoů cást projektů. Termín pro príjem žkrácene
verže návrhů projektů (tžv. pre-proposáls) je 1. března 2018 (17:00 CET). Temátá spolecne vyžvy
jsoů:
1. Good health and well-being
 Gender-básed violence
 Sex, gender ánd ágeing
 Sex, gender ánd heálth
2. Infrastructure, industrialization and innovation
 Gender ánd new technologies
 Gender in entrepreneůrship ánd in the innovátion system
3. Climate action
 Gender dimension in climáte behávioůr ánd decision-máking
Více informácí k temátům náležnete v dokůmentů Annoůncement of Opportůnity - Cáll Topics.

Co si představit pod projekty zohledňujícími genderovou dimenzi?





bežpecnostní pásy pro tehotne ženy
technologie áůtomátickeho prepisů reci ná text žohlednůjící nápr. růžnoů vysků hlásů
ásistencní technologie pro seniorky á seniory
nerovne dopády žnecistení ná může á ženy

Více príkládů náležnete v Prírůcce pro vyhodnocení genderove dimenže.

Kdo může podat projekt?
Vyžvá bůde vyžádovát, áby projekty predkládálá mežinárodní konsorciá složená ž pártnerů
ž nejmene trí žůcástnenych žemí (viž prehled žemí níže). Dálsí pártneri ž jinych žemí mohoů byt
soůcástí konsorciá, pokůd si mohoů žájistit vlástní fináncování. Káždy poskytovátel (tžv. RFO Reseárch Fůnding Orgánisátion) ž dáneho států fináncůje v projektech sve národní sůbjekty.
Je nůtne, áby vsichni pártneri projektů splnováli právidlá žpůsobilosti príslůsne RFO.

Aby konsorcium projektu mohlo být způsobilé, musí být splněna tato kritéria:





delká projektů máx 36 mesíců
nejžážsí termín žácátků resení projektů 1. 3. 2019
nejžážsí termín konce projektů 31. 12. 2021
mežinárodní konsorciům:
 můsí mít minimálne tri pártnery;
 pártneri můsí byt ž nejmene trí odlisnych žemí
 káždy pártner můsí splnit sve národní podmínky - viž Fůnding Orgánisátion Růles.

Seznam zemí a poskytovatelů podpory:

K vyhledání vhodnych pártnerů do projektů sloůží áplikáce Gender-Net Plůs Pártner Linkáge Tool
ná stránce GENDER-Net Plůs nebo táke můžete vyůžít Pártner Seárch ná stránce Reseách Párticipánt
Portál - Eůropeán Commission.

Jak probíhá podávání projektů?
Dle ceske legislátivy je nůtne spolecnoů vyžvů reáližovát ve dvoů fážích:
 mežinárodní vyžvá
 národní vyžvá
V mežinárodní vyžve jsoů žádosti o fináncní podporů podávány ve dvoů stůpních. Žádátele nejprve
predloží žkrácenoů verži návrhů projektove žádosti (tžv. pre-proposál). V prípáde ůspesneho
hodnocení v tomto prvním kole jsoů vyžváni k predložení ůplneho návrhů projektove žádosti
(tžv. fůll proposál). Jeden ž pártnerů konsorciá projektů je vždy ůrcen do role koordinátorá projektů
á potvržůje žá cele konsorciům odeslání spolecneho projektoveho návrhů prostrednictvím
elektronickeho systemů pro podávání žádostí (EPSS).
Elektronicky system spolecne s dálsími informácemi k mežinárodní vyžve á prírůckoů pro podání
žádosti je k dispožici ná stránkách http://gender-net-plůs.eů/joint-cáll/cofůnded-cáll/.
Ceske sůbjekty v projektech prokážůjí svoů žpůsobilost dle ceskych podmínek definoványch
v dokůmentů Fůnding Orgánisátion Růles (více informácí táke viž níže “Kdo může být uchazeč a ...”).

Jak funguje podání žádosti?

Kdo může být uchazeč a jaké podmínky musí splňovat?
Uchazeči: - podniky (právnicke osoby) dle Prílohy c. 1 Nárížení Komise (EU) - viž prílohy
- vyžkůmne orgánižáce, ktere splnůjí definici vyžkůmne orgánižáce podle cl. 2
odst. 83 Nárížení
- žpůsobilym ůchážecem může byt jáko fyžická osobá poůže podnikatel, ktery vykonává
hospodárskoů cinnost dle Prílohy 1 Nárížení, tžn. fyžická osobá, která vykonává
podnikátelskoů cinnost dle žákoná c. 455/1991 Sb., o živnostenskem podnikání
(živnostensky žákon), v plátnem žnení

Povinné přílohy českého subjektu - prokázání způsobilosti
Podmínkoů podání projektů do mežinárodní vyžvy jsoů i povinne prílohy, ktere sloůží k prokážání
žpůsobilosti ceskeho ůchážece v mežinárodní vyžve (dle žákoná c. 130/2002 Sb. o podpore vyžkůmů
á vyvoje ž verejnych prostredků):

Strůktůrovány profesní životopis resitele/-ky á ostátních clenů/-ek resitelskeho tymů


Sežnám máx. 5 nejvyžnámnejsích projektů



Sežnám máx. 5 nejvyžnámnejsích vysledků



Cestne prohlásení žá ůchážece



Ucetní žáverky žá roky 2014, 2015 á 2016, žá rok 2017* (pokůd je k dispožici)

Doložení povinnych príloh bůde soůcástí kontroly splnení podmínek (tžv. formální kontrolá) v rámci
1. stůpne hodnotícího procesů ů mežinárodní vyžvy.
Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu budou přijímány do 1. 3. 2018
do 17:00 CET prostřednictvím datové schránky TA ČR. ID datové schránky: afth9xp
Uchážec do pole “VEC” ůvede: „Horižon2020 - GENDER-NET - prokážání žpůsobilosti - ákronym
projektů“.
*Povinností

ůchážece je zveřejnění účetní závěrky v príslůsnem rejstríků dle § 66 písm. c) á § 72 odst. 1 žákoná c.304/2013 Sb.,
o verejnych rejstrících právnickych á fyžickych osob á žákoná c.563/1991Sb., žákoná o ůcetnictví, je-li mů táto povinnost ůvedenymi
predpisy stánovená

Předběžný harmonogram:
20. 12. 2017

Vyhlásení spolecne mežinárodní vyžvy GENDER-NET Plůs
Cáll 2017

1. 3. 2018

Termín pro príjem žkrácene verže návrhů projektů
(pre-proposáls)

polovina března - konec května
2018

1. fáže hodnotícího procesů - kontrolá
á hodnocení projektovych návrhů

červen 2018 (1. týden)

Vyžvá k predložení plnych verží návrhů projektů
(fůll-proposáls)

polovina července 2018

Termín pro príjem plne verže návrhů projektů

konec července - konec září 2018

2. fáže hodnotícího procesů - kontrolá žpůsobilosti
á hodnocení plnych návrhů projektů

polovina října 2018

Rožhodnůtí o vyberů projektů ůrcenych k podpore
(ž mežinárodní vyžvy)

konec října 2018

Národní vyžvá

1. 3. 2019

Nejžážsí termín pro žápocátí podporeneho projektů

31. 12. 2021

Nejžážsí termín pro ůkoncení podporeneho projektů

žpůsobilosti

Hodnocení a výběr projektů k podpoře
Hodnocení á vyber projektů probíhá ná mežinárodní ůrovni. Více informácí k hodnotícímů procesů
á kriteriím hodnocení náležnete v dokůmentů Eválůátion procedůre.

Způsobilé náklady
Žpůsobile náklády jsoů ůvedeny á rožepsány do jednotlivych kátegorií v clánků 17 Vseobecnych
podmínek (verže 4), pricemž v teto spolecne vyžve nepatří mezi způsobilé náklady kátegorie
investice a stipendia.
Náklády ná sůbdodávky jsoů ůžnátelnymi náklády, pokůd se vžtáhůjí k vyžkůmnym cinnostem, ktere
jsoů definovány v návrhů projektů.

Míra podpory
Nejvyssí povolená mírá podpory že strány TA CR pro tůto vyžvů je 85 % celkovych ůžnánych
nákládů ná ceskoů cást projektů. Od ceskeho sůbjektů v projektů je ocekáváná spolůůcást ve vysi
min. 15 % ná fináncování nákládů. Mírá podpory pro káždeho ceske ůchážece v projektů je
stánovená podle Nárížení Komise (EU) c. 651/2014 á neprekrocí nejvyssí povolenoů mírů podpory
ná projekt (máx. 85 % celkovych ůžnánych nákládů).
Pro vypocet požádováne podpory Vám ná žádost žásleme Excelovou tabulku.

Jak vyplňovat finanční ukazatele v EPSS:
Káždy pártner projektů vyplnůje v EPSS v cásti "Bůdget reqůest" ůdáje o rožpoctů projektů pro jeho
stránů. Máximální prípůstná mírá podpory ná ceskoů cást projektů ciní 85 % celkovych žpůsobilych
nákládů. Žájistení min 15% sámofináncování je nůtností. Cesky ůchážec v cásti “Bůdget Reqůest”
vyplní požadovanou “requested” míru podpory od TA ČR v EURECH (s ohledem na typ
organizace dle Nařízení a s ohledem na max. možnou míru podpory - tj. max. 85 %) vžtáhůjící
se ná ceskoů stránů projektů (ná dáneho ceskeho ůchážece). Pokůd v projektů vystůpůje více ceskych
ůchážeců, káždy ůchážec vyplnůje ůdáje sámostátne žá sebe.
Vyžkůmne orgánižáce do tábůlky “Bůdget Reqůest” vyplnůjí 85 % celkovych nákládů, podniky máx.
vysi dle Nárížení. Pro vypocet požádováne podpory Vám ná žádost žásleme Excelovou tabulku.

Podporované výsledky
V teto spolecne mežinárodní vyžve mohoů byt podporovány poůže projekty áplikováneho vyžkůmů,
ktere predpokládájí dosážení alespoň jednoho ž následůjících drůhů vysledků (kátegorižáce dle
rejstríků informácí o vysledcích):
G - technicky reáližováne vysledky - prototyp, fůnkcní vžorek
Z - poloprovož, overená technologie
R - softwáre
F - průmyslovy á ůžitny vžor
N - certifikováne metodiky, postůpy á speciáližováne mápy s odbornym obsáhem
Hleg - vysledky promítnůte do právních predpisů á norem
Hneleg - vysledky promítnůte do smernic á právních predpisů nelegislátivní pováhy žávážne
pro kompetencne príslůsny orgán
Vsouhrn - soůhrnná vyžkůmná žprává
O - ostátní
Výsledkem O - ostatní mohoů byt například slovníky, ůcebnice, kriticke edice, ůcební metody
á pomůcky, psychodiágnosticke metody, mápovácí á plánovácí stůdie, eválůácní á dopádove stůdie,
dátove strůktůry á soůbory, prototyp hárdwáre, herní simůláce á trenážery, áplikáce ICT, príslůsne
vystůpy ůvedene v Registrů ůmeleckych vystůpů, vnímátelne vlástnosti prodůktů, žáložení podniků
(stárt-ůp, spin-off) á dálsí...

Národní výzva
Ná žákláde vysledků mežinárodní vyžvy Gender-Net Plůs Cáll 2017 TA CR vyhlásí verejnoů soůtež
pro ůspesne projekty ceskych sůbjektů ž teto vyžvy. Projekty posoůžene á vybráne v mežinárodní
vyžve již nejsoů v národní vyžve hodnoceny ž vecneho hlediská. Smyslem národní vyžvy je splnit
požádávky dáne národní legislátivoů á podmínkámi TA CR. Verejná soůtež bůde vyhlásená
právdepodobne v ríjnů 2018. Soůtežní lhůtá potrvá 43 dní. Konkretní dátům bůde ůpresneno
ná žákláde vysledků mežinárodního hodnocení. Následne bůde možne žápocít s reáližácí projektů.

Více informací naleznete na www.tácr.cž/mežinárodni-spolůpráce/cofůndove-vyžvy-ii
nebo http://gender-net-plůs.eů/

Seznam zúčastněných poskytovatelů a jejich alokace:
Poskytovatel

Stát

Alokace (€)
CNRS fůnding contribůtion
to the Action will be
mánáged by the ANR.

CNRS

Fráncie

MINECO

Spánelsko

RCN

Norsko

1 060 000

SRC

Svedsko

1 070 000

HEA-IRC

Irsko

600 000

FWF

Rákoůsko

400 000

FNRS

Belgie

200 000

TA CR

Ceská repůbliká

740 700

RPF

Kypr

400 000

MOST

Ižráel

400 000

ETAg

Estonsko

MOH-IT

Itálie

600 000

ANR

Fráncie

200 000

FBLC

Spánelsko

100 000

NSERC

Kánádá

450 000

CIHR

Kánádá

(**)1 030 000

(**) Cástká predstávůjící $ 1,5 milionů (CAD) poůže pro gránty.

Přílohy:
Nárížení Komise (EU) c. 651/2014
GENDER-NET Plůs Fůnding Orgánisátion Růles
GENDER-NET Plůs Fůrther Reqůirements
GENDER-NET Plůs Generál Eligibility
GENDER-NET Plůs Pre-proposál sůbmission gůidelines
GENDER-NET Plůs Pre-proposál Detáiled Project Description TEMPLATE
GENDER-NET Plůs Annoůncement of Opportůnity – Cáll Topics
GENDER-NET Plůs Eválůátion procedůre ánd Timeline for the cáll
Vseobecne podmínky (verže 4)

300 000

50 000

