Národní podmínky
pro českého uchazeče
CHIST-ERA Call 2020

Základní údaje
Název programu:

EPSILON

Podprogram:

Podprogram 1 - Znalostní ekonomika

Prioritní oblasti
podprogramu:

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

Znění programu:

Program EPSILON

Kontaktní osoba:

Michaela Křiklánová
234 611 630
michaela.kriklanova@tacr.cz

Druh výzkumu
způsobilý k podpoře:

aplikovaný výzkum (zahrnuje průmyslový výzkum,
experimentální vývoj nebo jejich kombinaci)

Výzkum z oblasti informačních a komunikačních věd
a technologií (ICT)
V prosinci 2020 bude dle předběžného harmonogramu
vyhlášena společná mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2020.
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.

Témata výzvy:
Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Uchazeči
podniky - právnické osoby či podnikající
fyzické osoby vykonávající podnikatelskou
činnost dle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání nebo
vykonávající hospodářskou činnost
ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení.
výzkumná organizace - subjekty, které
naplňují definici dle čl. 2 odst. 83 nařízení
Komise (EU) č. 651/2014
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Způsobilý uchazeč:
nebyl na něho vydán
inkasní příkaz,
není podnikem v obtížích,
dodržel povinnost
zveřejnit účetní závěrku
v příslušném rejstříku
- tzv. “Veřejný rejstřík”.

Finance

Termín zahájení řešení
českého partnera:

Max. finanční částka
podpory na jeden projekt:

1 000 000 €

Celková finanční částka
podpory na výzvu:

1 000 000 €

Max. míra podpory:

Způsobilé náklady:

Nejvyšší povolená intenzita podpory
na českou stranu projektu je 85 %
celkových způsobilých nákladů projektu,
přičemž maximální intenzita podpory
pro jednotlivé české uchazeče v projektu
je stanovena podle nařízení Komise (EU)
č. 651/2014.

Povinné přílohy

Full cost, Flat rate 25 %

Dofinancování:

ostatní zdroje

Verze všeobecných
podmínek:

verze 6

Zveřejnění účetních
závěrek:

za roky 2017, 2018 a 2019

Začátek podpory
českého partnera:

1. 10. 2021

Čestné prohlášení za uchazeče (Sworn
statement of the applicant);
TA CR Application Form;
pokud výsledek typu Patent - povinné
doložení patentové rešerše;
pokud výsledek typu Patent - povinné
doložení patentové rešerše.

Povinné přílohy:

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

Nepřímé náklady:

Lhůta pro uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory je zákonem stanovena na max. 60
dnů od vyhlášení výsledků výzvy. Termín
zahájení řešení českého partnera je zákonem
stanoven na max. 60 dnů ode dne nabytí
účinnosti smlouvy.

Povinné přílohy zasílají čeští uchazeči
prostřednictvím své datové schránky do datové
schránky TA ČR (ID: afth9xp).

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 schválených strategických a koncepčních dokumentů
VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy 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 kontroly způsobilosti českého uchazeče.

NPOV (národní priority
orientovaného výzkumu):

bez omezení v prioritní oblasti
(Konkurenceschopná ekonomika založená
na znalostech)

Obory CEP, FORD:

bez omezení

Pro aktuální informace sledujte stránky www.tacr.cz
nebo www.chistera.eu.

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

