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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dne 28. 11. 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva
ERA-MIN 2 Call 2019. Jedná se o ERA-Net cofundovou výzvu, která se řídí mezinárodními pravidly
společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český
uchazeč splňovat národní podmínky vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští
uchazeči financováni.
program

EPSILON

podprogram

Podprogram 2 - Energetika a materiály

cíle programu

Projekt s českým partnerem musí naplňovat cíle podprogramu 2.
1. Udržitelná energetika
2. Snižování energetické náročnosti hospodářství
3. Materiálová základna

témata výzvy

1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics. Proposals within Topic 5 are expected to
propose non-technological innovations regarding:
New business models
Improvement of methods or data for environmental impact
assessment
Social acceptance and trust/public perception of raw materials

web programu

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

vlastník programu

Technologická agentura ČR (TA ČR)

poskytovatel podpory

Technologická agentura ČR (TA ČR)

kontaktní osoba

Kristina Nehilčová
234 611 629
kristina.nehilcova@tacr.cz

druh výzkumu
způsobilý k podpoře
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aplikovaný výzkum a inovace

UCHAZEČI

uchazeči

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

Mezinárodní konsorcium se musí skládat minimálně ze tří partnerů požadující
podporu z nejméně dvou zemí (in which one is a Member State or an EU Associated
Country participating in this Call).

způsobilý uchazeč

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” za rok 2016, 2017 a 2018

PŘIHLÁŠKA

typ přihlášky/
návrhu projektu

povinné přílohy
za TA ČR

Žádostí o podporu bude mezinárodní přihláška - tj. projekt podaný
prostřednictvím mezinárodního systému (tzv. proposal a další povinné
přílohy).

TACR Application Form
Čestné prohlášení (Sworn Statement)
v případě výsledek typu NmetS - povinné doložení potvrzení
certifikačního orgánu
pokud výsledek typu Patent - povinné doložení patentové rešerše
Povinné přílohy zasílají čeští uchazeči prostřednictvím datové schránky
do termínu pro podávání proposals do datové schránky TA ČR (ID: afth9xp).
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FINANCE

maximální finanční
částka podpory
na jeden projekt

1 000 000 €

celková fin. částka
podpory na výzvu

1 000 000 €

maximální intenzita
podpory

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.

způsobilé náklady

osobní náklady
náklady na subdodávky
ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví,
provozní náklady, cestovné)
nepřímé náklady
stipendia
Investice nejsou způsobilým nákladem.
Všeobecné podmínky verze 6

nepřímé náklady

Full cost, Flat rate 25 %

přepočtový kurz
na CZK

v den termínu pro podání proposals
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VÝSLEDKY

podporované
výstupy/výsledky

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.
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 hodnocení návrhů projektů.

Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních
dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Definice druhů výsledků
prioritní výzkumné cíle
(PVC)

nedefinovány

NPOV (národní
priority orientovaného
výzkumu)

bez omezení v prioritní oblasti - udržitelnost energetiky a materiálových
zdrojů

obory CEP, FORD

bez omezení
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KONTROLA ZPŮSOBILOSTI

eligibility check
formální kontrola
způsobilosti
ze strany TA ČR

TA ČR kontroluje způsobilost českého uchazeče pro získání podpory
ze strany TA ČR, dále je kontrolován soulad předloženého projektu
(a činností s CZ uchazečem) s podmínkami programu, ze kterého bude
následně český uchazeč financován.

eligibility check 1.a
kontrola způsobilosti
uchazeče

Způsobilost prokazuje uchazeč doklady dle zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.

eligibility check 1.b
kontrola souladu
projektu
s programem

povinnost zaslat Čestné prohlášení
povinnost zveřejnění účetních závěrek za rok 2016, 2017 a 2018
nesmí jít o podnik v obtížích
nesmí jít o podnik v insolvenci
trestní bezúhonnost v hospodářské činnosti
způsobilost nákladů
doložení dalších povinných příloh (TACR Application form, přílohy
k určitým druhům výsledků)
poměr průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (PV/EV) zda odpovídá činnostem
kontrola plánovaných výsledků a výstupů z projektu a jejich využití
relevance k cílům programu/podprogramu
zda projekt splňuje definici aplikovaného výzkumu a inovací
zda projekt splňuje nastavené podmínky a může být financován
z programu

HODNOCENÍ

hodnotící proces

Mezinárodní jednostupňový proces:
kontrola způsobilosti (mezinárodní úroveň - provádí sekretariát),
kontrola způsobilosti (národní úroveň - provádí každý poskytovatel tzv. Research Funding Organisation),
odborné hodnocení proposals provádí Hodnotící komise - Scientific
Evaluation Board (SEB).
Dle hodnocení SEB bude vytvořen ranking list, na základě kterého pak
Call Steering Committee rozhodne o konečném seznamu podpořených
projektů.
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DALŠÍ INFORMACE
rozhodnutí
o podpoře

Na základě mezinárodního hodnocení a dostupných finančních
prostředků jednotlivých poskytovatelů bude sestaven finální Ranking
list s projekty k podpoře. Uchazeči budou vyrozuměni konsorciem
výzvy. Každý úspěšný uchazeč bude vyzván ke kontaktování svého
poskytovatele k dokončení procesu poskytnutí podpory - tj. k uzavření
Smlouvy/ Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

národní RIS 3 strategie

Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory každý hlavní příjemce
za českou stranu projektu schváleného k podpoře přihlásí svůj projekt
k prioritám Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne
11. července 2016 č. 634 (Národní RIS 3 strategie).

smlouva o účasti
na řešení projektu /
konsorciální smlouva

Uchazeči se před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ukládá
povinnost mít uzavřenou příslušnou smlouvu se zahraničními
partnery (tzv. konsorciální smlouvu), ve které bude vymezen způsob
spolupráce na řešení projektu. V případě, že v projektu vystupuje 2 a
více českých partnerů, musí mít čeští partneři mezi sebou uzavřenou
také Smlouvu o účasti na řešení projektu (dle Všeobecných
podmínek). Smlouva o účasti na řešení projektu může být součástí
konsorciální smlouvy.
termín zahájení řešení mezinárodního projektu i zahájení řešení
českého partnera

řešení projektu

nejdříve od: 1. 7. 2020
nejpozději od: 1. 12. 2020
délka řešení projektu

12 až 36 měsíců

Pro aktuální informace sledujte stránky tacr.cz nebo era-min.eu

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum
a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 730238.
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