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1. M-ERA.NET 
 

Od 13. 3. 2018  je mož ne  poda vat projektý do spolec ne  mežina rodní  vý žvý M-ERA.NET Call 

2018 v ra mci ERA-NET Cofůnd. Vý žva se tematický žame r ůje na projektý materia love ho 

vý žkůmů. Termí n pro pr í jem žkra cene  verže na vrhů  projektů  (tžv. pre-proposals) je 12. 6. 2018 

(12:00 CET). 

  

Technologicka  agentůra C R podpor í  v nejů spe s ne js í ch projektech c eske  sůbjektý mežina rodní ch 

konsorcií  v celkove  vý s i 1 000 000 €. Podmí nkoů je žame r ení  projektů  na aplikovaný  vý žkům  

a experimenta lní  vý voj. 

 

Detailní  informace k te matů m naležnete v Gůide for proposers.  

Sežnam žů c astne ný ch žemí  a jejich alokace naležnete v kapitole 8. 

                                        

Zdroj: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/participating-coůntries-regions-call-2018 

 

Témata výzvy jsou: 

 
 Můltiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP) 

 Innovative sůrfaces, coatings and interfaces 

 High performance composites 

 Fůnctional materials 

 New strategies for advanced material-based technologies in health applications 

 Materials for additive manůfactůring 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
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2. Uchazeči 

2.1 Kdo může podat projekt?  

  

Vý žva výž adůje, abý projektý pr edkla dala mežina rodní  konsorcia slož ena  min. že 3 partnerů   

ž nejme ne  dvoů žů c astne ný ch žemí . Dals í  partner i ž jiný ch žemí  mohoů bý t soůc a stí  konsorcia, 

pokůd si mohoů žajistit vlastní  financova ní . Kaž dý  poskýtovatel (tžv. RFO - Research Fůnding 

Organisation) ž dane ho sta tů financůje sve  na rodní  sůbjektý v projektech.  

Je nůtne , abý vs ichni partner i projektů spln ovali pravidla žpů sobilosti pr í slůs ne  RFO. 

  

2.2 Způsobilost konsorcia projektu 

 

Abý konsorciům projektů býlo žpů sobile , můsí  bý t splne na na sledůjí cí  krite ria: 

 

 de lka projektů  max. 36 me sí ců  

 mežina rodní  konsorciům: 

o můsí  mí t minima lne  tr i partnerý; 

o partner i můsí  bý t ž nejme ne  dvoů odlis ný ch žemí  

o koordina tor projektů můsí  pocha žet že žeme  ůvedene  v sežnamů participůjí cí ch 

žemí  v M-ERA.NET Call 2018 

 konsorciům projektů se skla da  v prů me rů že 4 – 5 partnerů  

 kaž dý  partner můsí  splnit sve  na rodní  podmí nký 

 TRL level v projektů odpoví da  TRL level stanovene mů ů dane ho te mata 

 ůžavr ení  konsorcia lní  smloůvý meži partnerý (ví ce viž Gůide for proposers) 

 

2.3 Kdo může být českým uchazečem? 

  

 podnik výstůpůjí cí  jako právnická osoba - dle Pr í lohý c . 1 Nar í žení  Komise (EU) 

 výzkumná organizace dle definice vý žkůmne  organižace podle c l. 2 odst. 83  Nar í žení  

 fyzická osoba - tj. podnikatel, který  výkona va  hospoda r skoů c innost dle Pr í lohý 1 Nar í žení  

a  podnikatelskoů c innost dle ža kona c . 455/1991 Sb., o ž ivnostenske m podnika ní  

 

https://businesscolumnist.files.wordpress.com/2014/10/trl-eu.jpg
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
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Způsobilým uchazečem není: 

 podnik, na který  býl výda n inkasní  pr í kaž a podnik v obtí ž í ch podle c l. 1 odst. 4 pí sm. a) 

 a c) Nar í žení . 

 takový  sůbjekt, který m není  dodrž ena povinnost žver ejnit ů c etní  ža ve rků v pr í slůs ne m 

rejstr í ků ve smýslů ža kona c . 304/2013 o ver ejný ch rejstr í cí ch.  

2.4 Podporované výsledky 

 

Podporovane  vý sledký (definice vý sledků  žde):                                                  

V te to spolec ne  mežina rodní  vý žve  mohoů bý t podporova ný poůže projektý aplikovane ho 

vý žkůmů a experimenta lní ho vý voje, ktere  pr edpokla dají  dosaž ení  alespon  jednoho  

ž na sledůjí cí ch drůhů  vý sledků  (kategorie dle rejstr í ků informací  o vý sledcí ch - RIV):   

 

Vý sledký, ktere  nebůdoů ůžna ný jako jediný  vý sledek, ale poůže v kombinaci s alespon  jední m 

dals í m vý sledkem (viž vý s e): 

Hleg - vý sledký promí tnůte  do pra vní ch pr edpisů  a norem; 

Hneleg - vý sledký promí tnůte  do sme rnic a  pr edpisů  nelegislativní  povahý 

ža važný ch v ra mci kompetence pr í slůs ne ho poskýtovatele.  

Fprum prů mýslový  vžor 

Fuzit ůž itný  vžor 

Gprot prototýp 

Gfunk fůnkc ní  vžorek 

Nlec le c ebný  postůp 

Nmap specialižovana  mapa s odborný m obsahem 

Nmet certifikovana  metodika 

Npam pama tkový  postůp 

P patent 

R software 

Zpolop poloprovož 

Ztech ove r ena  technologie 

O ostatní  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304
http://tacr.cz/dokums_raw/projekty/definice_druhu_vysledku.pdf
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3. Financování 

3.1 Míra podpory 

Vý žva M-ERA.NET je nava ža na na program EPSILON, v jehož  ra mci je nejvýs s í  povolena  míra 

podpory na českou část projektu 60 % ž celkový ch ůžnaný ch na kladů . Od c eský ch ůchažec ů  

bůde pož adova na spolůů c ast na financova ní  na kladů  ve vý s i minima lne  40 % financ ní ch 

prostr edků . Vý žkůmne  organižace i podniký mohoů projekt dofinancovat pouze z neveřejných 

zdrojů. 

Mí ra podporý pro kaž de ho c eske ho ůchažec e v projektů se stanoví  podle Nar í žení  Komise (EU)  

a nepr ekroc í  nejvýs s í  povolenoů mí rů podporý na projekt (max. však 60 % celkových 

uznaných nákladů). Nejvýs s í  povolene  mí rý podporý pro prů mýslový  (aplikovaný ) vý žkům  

a experimenta lní  vý voj a jednotlive  kategorie ů c astní ků  jsoů ůvedený v na sledůjí cí  tabůlce. 

 

 

 

Účastník 

Průmyslový výzkum  Experimentální vývoj  

Nejvýs s í  povolena  

mí ra podporý pr i 

žohledne ní  

pr í platků  malý m a 

str ední m podniků m 

Nejvýs s í  povolena  

mí ra podporý pr i 

dolož ení  ů c inne  

spolůpra ce s 

vý žkůmnoů 

organižací  

Nejvýs s í  povolena  

mí ra podporý pr i 

žohledne ní  

pr í platků  malý m a 

str ední m podniků m 

Nejvýs s í  povolena  mí ra 

podporý pr i dolož ení  

ů c inne  spolůpra ce s 

vý žkůmnoů organižací  

Malé podniky* 70% 80% 45% 60% 

Střední podniky* 60% 75% 35% 50% 

Velké podniky 50% 65% 25% 40% 

Výzkumné 

organizace** 

100%1) 100%1) 100%1) 100%1) 

 

* Malý a střední podnik je výmežen podle definice ůvedené v Přílože 1 Nařížení 
** Uvedená míra podporý je ůrčena pro neekonomické činnosti výžkůmných organižací. 
1)Při respektování omežení nejvýšší povolené mírý na projekt, která je stanovena individůálně pro každoů soůtěž. Výžva M-ERA.NET 

je navážána na program EPSILON, v jehož rámci je nejvýšší míra podporý na projekt 60 %.  
Zdroj: NAR I ZENI  KOMISE (EU) c . 651/2014: http://eůr-lex.eůropa.eů/legal-content/EN/TXT/?ůri=CELEX:32014R0651 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651


  

    
 

7 
 

Projektý pr edkla dane  do te to spolec ne  mežina rodní  vý žvý se považ ůjí  ža projektý účinné 

spolupráce.  

 

Pokůd c eský  ůchažec  pož adůje navý s ení  mí rý podporý až  o 15 % (sloupec „Nejvyšší povolená 

míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací“) můsí  splnit podmí nký  

pro navý s ení  mí rý podporý. 

 

Podmí nký pro navý s ení  mí rý podporý až  o 15 procentní ch bodů  (můsí  bý t splne na alespon  jedna 

ž te chto podmí nek): 

1. meži podniký, ž nichž  alespon  jeden je malý m nebo str ední m podnikem, nebo k te to 

spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v c lenske m sta te   

a v sta te , který  je smlůvní  stranoů Dohodý o EHP, a jednotlivý  podnik nehradí  ví ce než   

70 % žpů sobilý ch na kladů , nebo 

2. meži podnikem a jednoů nebo ví ce organižacemi pro vý žkům a s í r ení  žnalostí , jestliž e 

tato organižace nese alespon  10 % žpů sobilý ch na kladů  a ma  pra vo žver ejn ovat vý sledký 

vlastní ho vý žkůmů. 

 

Navý s ení  mí rý podporý až  o 15 % deklarůje c eský  ůchažec  v povinne  pr í lože „TA CR Bůdget 

data“. 

  

3.2 Uznatelné náklady 

 

Pr i pla nova ní  rožpoc tů dbejte podmí nek pro stanovova ní  vý s e na kladů . Způ sobile  na kladý jsoů 

rožepsa ný do jednotlivý ch kategorií  v c la nků 17 Vs eobecný ch podmí nek (verže 5). 

 

 

 

„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. 

 

http://tacr.cz/dokums_raw/projekty/M-ERA_financni_tabulka.xlsx
http://tacr.cz/dokums_raw/projekty/M-ERA_financni_tabulka.xlsx
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view
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1) Osobní náklady 

Osobní  na kladý jsoů na kladý na mždý nebo platý a povinne  odvodý na pojistne  na vs eobecne  

ždravotní  pojis te ní , pojistne  na socia lní  žabežpec ení  a pr í spe vek na sta tní  politiků 

žame stnanosti, odme ný atd. Odme ný mohoů bý t výpla cený jen pracovní ků m, kter í  jsoů 

žame stnanci podle ža kona 262/2006 Sb., ža koní ků pra ce a podí lí  se na r es ení  pr edme tne ho 

projektů (tj. prokažatelne  pracůjí  na projektů c a stí  sve ho ů važků). Týto na kladý jsoů ůžnatelne  

jen do vý s e nepr evýs ůjí cí  maximální součet dvou měsíčních platů ža pra ci na projektů dle 

platne ho mždove ho/platove ho vý me rů nebo smloůvý o mžde  v jednom kalenda r ní m roce. 

 

2) Ostatní přímé náklady 

Ostatní  pr í me  na kladý pr edstavůjí  na kladý na ochranů pra v důs evní ho vlastnictví , dals í  provožní  

na kladý, na kladý na provož, opravý a ů drž bů dloůhodobe ho hmotne ho a nehmotne ho majetků, 

cestovní  na kladý atd. 

 

3) Náklady na subdodávky  

Na kladý na sůbdoda vký jsoů ůžnatelný mi na kladý, pokůd se vžtahůjí  k vý žkůmný m c innostem, 

ktere  jsoů definova ný v na vrhů projektů. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % 

z celkových uznaných nákladů projektu za celou dobu řešení. 

 

4) Nepřímé náklady  

Po celoů dobů projektů je nůtne  žvolit jednotnoů metodů pro výkažova ní  nepr í mý ch na kladů .  

 „Flat rate do 20 %“ - pevna  sažba tžv. metodoů “flat rate” do vý s e 20 % se výkažůje 

ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů 

(sůbdoda vký nejsoů žahrnůtý). Takto výka žane  nepr í me  na kladý se nemůsí  dokla dat 

patr ic ný mi ů c etní mi dokladý, dokla da  se vs ak celkova  vý s e nepr í mý ch na kladů  

organižace a jejich rožde lení  na str ediska/projektý/ů seký apod. 

 „Flat rate s navýšením do 30 %“ - bůde ůžna n v pr í pade , ž e ůchažec  proka ž e, ž e je 

drž itelem HR Excellence in Research Award (da le jen „HR Award”). 

 „Full cost“ – jde o výkažova ní  skůtec ný ch nepr í mý ch na kladů , kdý organižace ma  již  

existůjí cí  sýste m a vnitr ní  pr edpis, na jejichž  ža klade  pr ir ažůje jednotlive  nepr í me  

na kladý dane mů projektů. Takto výka žane  nepr í me  na kladý můsí  bý t podlož ený 

patr ic ný mi ů c etní mi dokladý a vý s e nepr í mý ch na kladů  není  limitova na. Není  mož ne  

žave st tůto metodů poůže pro projektý poskýtovatele. 
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Jako způsobilé náklady nelze uznat: 

 Stipendia 

 Investice 

 

4. Podání projektů 
 

Dle c eske  legislativý je nůtne  spolec noů mežina rodní  vý žvů realižovat ve dvoů fa ží ch: 

 mežina rodní  vý žva 

 na rodní  vý žva (až  po výhla s ení  vý sledků  mežina rodní  vý žvý) 

4.1 Mezinárodní výzva 

  

V mežina rodní  vý žve  jsoů projektove  ž a dosti o financ ní  podporů poda va ný ve dvoů stůpní ch. 

Uchažec i prostr ednictví m spolec ne ho elektronicke ho sýste mů pro poda va ní  ž a dostí   

„M-ERA.NET submission system“ nejprve pr edlož í  žkra cenoů verži na vrhů projektove  ž a dosti 

(tžv. pre-proposal). V pr í pade  ů spe s ne ho hodnocení  v tomto první m kole jsoů výžva ni 

k pr edlož ení  ů plne ho na vrhů projektove  ž a dosti (tžv. fůll proposal). Jeden ž partnerů  konsorcia 

projektů je vž dý ůrc en do role koordinátora projektu a potvržůje ža cele  konsorciům odesla ní  

spolec ne ho projektove ho na vrhů prostr ednictví m spolec ne ho elektronicke ho sýste mů 

pro poda va ní  ž a dostí . 

C eske  sůbjektý v projektech v te to fa ži prokažůjí  vů c i TA C R svoů žpů sobilost dle na rodní ch 

podmí nek (viž Prokázání způsobilosti českého uchazeče).  

Dokladý k proka ža ní  žpů sobilosti c eske ho ůchažec e žasí lají  prostr ednictví m datove  schra nký  

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 

Kontrola dolož ení  te chto povinný ch pr í loh bůde soůc a stí  kontrolý splne ní  podmí nek v ra mci  

1. stůpne  hodnotí cí ho procesů ů mežina rodní  vý žvý a prova dí  ji TA C R. 

https://m-era.net/submission/submission/call-2018/pscall_view
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4.1.1 Prokázání způsobilosti českého uchazeče - povinné přílohy  

Dle ža kona c . 130/2002 Sb., o podpor e vý žkůmů a vý voje ž ver ejný ch prostr edků  můsí  c eský  

ůchažec  již  pr i poda va ní  pre-proposalů v mežina rodní  vý žve  dolož it povinne  pr í lohý, ktere  

sloůž í  k proka ža ní  žpů sobilosti c eske ho ůchažec e: 

 

1) Strůktůrovaný  profesní  ž ivotopis r es itele a ostatní ch c lenů  r es itelske ho tý mů 

2) C estne  prohla s ení  ža ůchažec e 

3) U c etní  ža ve rký ža roký 2014, 2015, 20161 (ža rok 2017 pokůd je k dispožici) 

 

Da le c eský  ůchažec  dokla da : 

4) Výplne noů financ ní  tabůlků “TA CR_Bůdget data” (vc . indikova ní  pome rů meži AV  

a EV), ktera  odpoví da  s rožpoc tem, který  bůde ůveden v elektronicke m sýste mů 

5) Drž itelství  HR Excellence in Research Award (HR Award)- kopie potvržůjí cí   

e-mailove  žpra vý ž Evropske  komise, kde je ůvedeno, ž e se ůchažec  žar adí  do sežnamů 

vedene ho EURAXESS (HRS4R Acknowledged Institůtions) se dokla da  poůže, pokůd 30% 

“flat rate” pr i výkažova ní  nepr í mý ch na kladů  je pož adova n  

6) Potvržení  certifikac ní ho orga nů pro drůh vý sledků NmetS – certifikovana  metodika dle 

strůktůrý databa že RIV 

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

 žasla ní  povinný ch pr í loh datovoů schra nkoů 

 žver ejne ní  ů c etní ch ža ve rek 

 žpů sobilost na kladů  - dle jednotlivý ch kategorií  v c la nků 17 Vs eobecný ch podmí nek (v. 5) 

 spra vne  sestaven rožpoc et dle na kladový ch kategorií  (poůže cela  c í sla) 

 dosaž ení  podporovane ho vý sledků 

 projekt odra ž í  stůpnici 3-9 TRL 

 projekt je projektem aplikovane ho vý žkůmů a experimenta lní ho vý voje 

 v projektů je popsa na jasna  aplikace dosaž ený ch vý sledků  v praxi  

 projekt napln ůje cí le programů EPSILON 

 žac a tek realižace projektů nejdr í ve 1. 5. 2019 

                                                                 
1
Povinností  ůchažec e je žver ejne ní  ů c etní  ža ve rký v pr í slůs ne m rejstr í ků dle § 66 pí sm. c) a § 72  odst. 1 ža kona 

c .304/2013 Sb., o ver ejný ch rejstr í cí ch pra vnický ch a fýžický ch osob a ža kona c .563/1991Sb., ža kona o ů c etnictví , je-li 

mů tato povinnost ůvedený mi pr edpisý stanovena. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130
https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx
http://tacr.cz/dokums_raw/projekty/M-ERA_financni_tabulka.xlsx
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://tacr.cz/dokums_raw/projekty/Formular_potvrzeni_certifikacniho_organu_pro_druh_vysledku_NmetS_%E2%80%93_certifikovana_metodika_dle_struktury_databaze_RIV.docx
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view
https://businesscolumnist.files.wordpress.com/2014/10/trl-eu.jpg
https://tacr.cz/dokums_raw/epsilon/Program_EPSILON_v_%C3%BA%C4%8Dinnosti_od_7_12_2017.pdf
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4.1.3 Hodnocení a výběr projektů 

 

Hodnocení  a vý be r projektů  probí ha  na mežina rodní  ů rovni ve dvoů stůpní ch. Projektý 

žhodnocene  a výbrane  v mežina rodní  vý žve  již  da le nebůdoů ž ve cne  stra nký hodnocený  

v na rodní  vý žve . Smýslem na rodní  vý žvý je splnit pož adavký dane  na rodní  legislativoů. 

  

1. stupeň hodnocení - Pre-Proposal form 

 

 na ů rovni M-ERA.NETů docha ží  ke kontrole splne ní  mežina rodní ch podmí nek stanovený ch 

ve vý žve , 

 TA C R v tomto stůpni prova dí  kontrolů splne ní  na rodní ch podmí nek pro c eske ho ůchažec e 

(proka ža ní  žpů sobilosti) v te to spolec ne  mežina rodní  vý žve , a to na ža klade  žaslaný ch 

„povinný ch pr í loh k proka ža ní  žpů sobilosti c eske ho ůchažec e“ datovoů schra nkoů. 

 

Na ža klade  splne ní  podmí nek bůdoů výbraní  ůchažec i výžva ni k pr edlož ení  plne ho na vrhů 

projektů (fůll-proposal). 

 

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

 na ů rovni M-ERA.NETů docha ží  ke kontrole splne ní  mežina rodní ch podmí nek stanovený ch 

ve vý žve , 

 na ů rovni TA C R kontrola soůladů projektů s na rodní mi podmí nkami, 

 hodnocení  fůll proposals odborný mi hodnotiteli (3 posůdký na projekt) dle krite rií  

Excellence, Impact, Qůalitý and efficiencý of the implementation 

 

Na ža klade  vý sledne ho hodnocení  a celkove ho rožpoc tů bůdoů výbrane  projektý doporůc ený  

k podpor e. 

Ví ce informací  k hodnotí cí mů procesů a krite rií m hodnocení  naležnete v dokůmentů Gůide  

for proposers. 

  

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
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4.2 Národní výzva 

 

Na ža klade  vý sledků  mežina rodní  vý žvý M-ERA.NET Call 2018 TA C R výhla sí  ver ejnoů soůte ž  

pro ů spe s ne  projektý c eský ch sůbjektů  ž te to vý žvý. Projektý posoůžene  a výbrane   

v mežina rodní  vý žve  již  nejsoů v na rodní  vý žve  hodnocený ž ve cne ho hlediska. Smýslem na rodní  

vý žvý je splnit pož adavký dane  na rodní  legislativoů a podmí nkami TA C R.  

 

Ver ejna  soůte ž  bůde výhla s ena pravde podobne  na pr elomů ů nora/ br ežna 2019. Soůte ž ní  lhů ta 

potrva  43 dní . Konkre tní  datům bůde ůpr esne no na ža klade  vý sledků  mežina rodní ho hodnocení . 

Od 1. kve tna 2019 bůde mož ne  žaha jit r es ení  projektů .  
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5. Průvodce systémem pro podávání žádostí 
 

Poda va ní  ž a dostí  probí ha  prostr ednictví m spolec ne ho elektronicke ho sýste mů „M-ERA.NET 

sůbmission sýstem“. Soůc a stí  elektronicke ho poda ní  je v první m stůpni pr ilož ení  žkra cene  verže 

na vrhů projektove  ž a dosti (tžv. The Pre-Proposal form).  

Jeden ž partnerů  konsorcia projektů je vž dý ůrc en do role koordinátora projektu a potvržůje 

ža cele  konsorciům odesla ní  spolec ne ho projektove ho na vrhů prostr ednictví m spolec ne ho 

elektronicke ho sýste mů pro poda va ní  ž a dosti. 

Koordina tor v sýste mů po výtvor ení  a aktivaci ů c tů žakla da  projektovoů ž a dost, v ktere  ůda va : 

 Akroným projektů (nemůže být dále měněn) 

 Celý  na žev projektů 

 Na žev výbrane ho te mata 

 Klí c ova  slova (max. 3-5, k dispozici předvýběr)  

 Project sůmmarý 

 Datům pla novane ho žac a tků projektů (český uchazeč může započít řešení projektu 

nejdříve 1. 5. 2019; je doporučováno stanovit jednotný začátek pro všechny partnery 

projektu) 

 De lka projektů 

 TRL na žac a tků a na konci projektů 

 Pr í loha „The Pre-Proposal form“ (max. 22 stran) 

 

Da le koordina tor do sýste mů a do Pre-Proposal form dopln ůje partnerý projektů, ů který ch 

ůva dí : 

 Na žev organižace 

 Týp organižace (pokůd se jedna  o podnik, tak take  roc ní  obrat a velikost organižace – 

poc et žame stnanců )  

 Kontaktní  ů daje hlavní ho r es itele (PI – Principal investigatora ža dane ho partnera) 

 TRL na žac a tků a na konci projektů soůvisejí cí  s c innostmi tohoto partnera (český 

partner může započít řešení projektu nejméně při TRL 2 a ukončit při TRL 3-9) 

 Poskýtovatele financ ní  podporý (tžv. RFO) 

 Vý s i pož adovane  podporý (max. 60 % ů c eský ch ůchažec ů ) a celkovoů vý s i na kladů  na 

tohoto partnera (100 %) – (vždy pouze celá čísla v €) 

 Poc et c love kome sí ců  spadají cí  na tohoto partnera (pouze celá čísla) 

 Informaci, žda se partner ů c astnil vý žev ERA-NETů  c i jiný ch mežina rodní ch sche mat 

financ ní  podporý 

 Na žev programů podporý (tj. Funding Programme – za českého uchazeče doplní text: 

„National research programme EPSILON - The programme for the support of applied 

research and experimental development“) 

https://m-era.net/submission/submission/call-2018/pscall_view
https://m-era.net/submission/submission/call-2018/pscall_view
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/
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V případě, že nejste koordinátorem, ale partnerem projektu, dodejte svému 

koordinátorovi potřebné informace pro vyplnění údajů v systému a pro vyplnění  

Pre-proposal form. 

 

C eske  sůbjektý v projektech v te to fa ži prokažůjí  vů c i TA C R svoů žpů sobilost prostr ednictví m 

žasla ní  „povinný ch pr í loh k proka ža ní  žpů sobilosti c eske ho ůchažec e“ a to prostr ednictví m sve  

datove  schra nký do 12. 6. 2018 do 12:00 CET. 

V pr í pade  ů spe s ne ho hodnocení  v první m stůpni hodnocení  jsoů ůchažec i výžva ni k pr edlož ení  

ů plne ho na vrhů projektove  ž a dosti (tžv. fůll proposal), který  bůdoů pr edkla dat ope t 

prostr ednictví m elektronicke ho sýste mů spolů s pr í lohoů Fůll-Proposal form a Annex1)   
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6.  Hledání partnerů 
 

The NMPTeAm4 offers a Partner Search Facilitý the M-ERA.NET Call 2018. 

The EEN (Enterprise Eůrope Network) offers a general partner search tool. 

7. Předběžný harmonogram              
 

Kdy? Co? Jak? 

13. 3. 2018 
Výhlášení společné mežinárodní výžvý  

M-ERA.NET Call 2018 
 

12. 6. 2018 
Deadline pro příjem žkrácené verže 

návrhů projektů (pre-proposals) 

1) Online M-ERA.NET 

2) Datová schránka TA ČR 

léto 2018 1. stůpeň hodnotícího procesů  

září 2018 

Výžva k předložení plných verží 

návrhů projektů (fůll-proposals a 

Annex 1) 

 

8. 11. 2018 
Deadline pro příjem plné verže návrhů 

projektů 
1) Online M-ERA.NET 

listopad 2018 - leden 

2019 
2. stůpeň hodnoticího procesů  

začátek února 2019 

Rožhodnůtí o výběrů projektů 

ůrčených k podpoře (ž mežinárodní 

výžvý) 

 

březen 2019 Národní výžva  

1. 5. 2019 
První možný termín pro žahájení 

řešení podpořeného projektů 
 

 

 

 

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

* Participation pendeing confirmation 

**flexible bůdget 

 

Topic 1 Topic 2 Topic 3 Topic 4 Topic 5 Topic 6

Multiscale 

modeling for 

materials 

engineering and 

processing (M3EP) 

Innovative 

surfaces, 

coatings and 

interfaces 

High 

performance 

composites 

Functional 

materials 

New 

strategies for 

advanced 

material-

based 

technologies 

Materials  for 

Additive 

Manufacturing 

Indicative call 

budget (MEUR) 

Austria FFG-TP NO NO 1.0

Belgium 

(Flanders)
VLAIO 1.0

Belgium 

(French 

Speaking 

Community)

FNRS 0.2

Belgium 

(Wallonia)
SPW 1.0

Bulgaria BNSF * tbc

Brazil (Sao 

Paulo)
FAPESP 0.4 

Czech 

Republic
TA CR 1.0 

Estonia ETAg 0.3 

Germany PTJ/PTKA NO 4.0 

Hungary NKFIH 0.3 

Italy 

(Calabria)

Regione 

Calabria 
0.5 

Latvia VIAA  0.42 

Lithuania RCL 0.2 

Luxembourg FNR 0.5 

Norway RCN NO NO 2.0 

Poland NCBR 1.0

Poland NCN  0.3 

Portugal 

(Azores)
FCRT 0.1 

Romania UEFISCDI * 1.0 

Russia FASIE 0.5** 

Slovakia SAS 0.2 

Slovenia MIZS 0.63 

South Africa DST 0.3 

Spain MINECO AEI 0.7 

Spain 

(Andalůcía)
IDEA 1.0 

Spain 

(Asturias)
IDEPA 0.4 

Spain (Basque 

Country)
Innobasque 0.5 

Spain (Castilla 

ý León)
ICE 1.0 

Switzerland SBFI 1.0 

Taiwan MOST 0.2 

Turkey TÜBITAK 2.0 

M-ERA. NET Call 2018
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9. Kontakty a užitečné odkazy   
 

kontakt:   

Iveta Za par kova   

iveta.žaparkova@tacr.cž 

 

web:       

www.tacr.cž/mežinarodni-spolůprace/cofůndove-výžvý 

www.m-era.net 

 

přílohy:  

Vs eobecne  podmí nký verže 5 

TA CR Bůdget 

Definice vý sledků  

TRL stůpnice 

Nar í žení  komise 

 

oficiální dokumenty  M-ERA.NET Call 2018:  

Call flýer 

Gůide for Proposers 

Pre-proposal form 

Na rodní  podmí nký poskýtovatelů  

 

 

mailto:iveta.zaparkova@tacr.cz
https://tacr.cz/index.php/cz/
https://m-era.net/
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view
http://tacr.cz/dokums_raw/projekty/M-ERA_financni_tabulka.xlsx
http://tacr.cz/dokums_raw/projekty/definice_druhu_vysledku.pdf
https://businesscolumnist.files.wordpress.com/2014/10/trl-eu.jpg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/call2018-guideforproposers-130318.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/participating-countries-regions-call-2018

