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Úvod
ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v rámci programu pro výzkum
a inovace Horizon 2020. Dává příležitost především poskytovatelům
z členských států EU (jako je TA ČR) vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá
témata a finančně tak podpořit projekty VaVaI.
ERA-NET Cofundy TA ČR realizuje pomocí příslušných národních programů
financování, v souladu s Inovační strategií České republiky 2019-2030
a s dalšími národními i resortními strategiemi v oblasti VaVaI na mezinárodní
úrovni.
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1. Doba trvání ERA-NET Cofundů
Doba trvání ERA-NET Cofundů se předpokládá až do roku 2026. Od roku 2021 se vybrané ERA-NET
Cofundy budou postupně transformovat na Evropská partnerství.
Předpokládaná maximální délka řešení projektů realizovaných v rámci ERA-NET Cofundů je 36 měsíců.
Projekty je možné prodloužit, pokud to schválí sekretariát dané výzvy a nebude to v rozporu s národním
programem financování.

2. Zaměření ERA-NET Cofundů
ERA-NET Cofundy, respektive jejich části, do nichž se TA ČR zapojuje, jsou zaměřeny na podporu
spolupráce, jež spadá do kategorie aplikovaného výzkumu1 (zahrnuje průmyslový výzkum,
experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Tato spolupráce se uskutečňuje prostřednictvím
společných projektů podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumné organizace“)2
podporovaných TA ČR a zahraničních podniků a výzkumných organizací podporovaných zahraničními
agenturami / poskytovateli podpory, s nimiž TA ČR v rámci ERA-NET Cofundů spolupracuje.
Spolupráce mezi agenturami / poskytovateli podpory v rámci ERA-NET Cofundů závisí na jejich vzájemné
dohodě a na dohodě s Evropskou komisí. Ta na realizaci ERA-NET Cofundů finančně přispívá z rozpočtu
Horizontu 2020 (tzv. top upem). Tato spolupráce je právně upravena ve smlouvách Consortium
Agreement (uzavřené mezi jednotlivými poskytovateli) a Grant Agreement (uzavřené mezi
koordinátorem daného ERA-NET Cofundu a Evropskou komisí3). Tyto smlouvy se vytvářejí vždy pro každý
ERA-NET Cofund.
Konkrétní podmínky mezinárodních ERA-NET cofundových výzev určují zapojené agentury /
poskytovatelé podpory ad hoc na základě dohody. Kromě mezinárodních podmínek musí uchazeči
v ERA-NET cofundových výzvách splňovat také národní podmínky stanovené příslušnými národními
poskytovateli. V případě TA ČR se tak jedná o naplnění podmínek programu, ze kterého budou čeští
příjemci financováni.
Každý ERA-NET Cofund má své specifické tematické zaměření, konkrétní témata jednotlivých společných
výzev se stanoví ad hoc při jejich přípravě. Témata jsou společná pro všechny zapojené země a odrážejí
jejich prioritní oblasti výzkumu. Každý z poskytovatelů v dané výzvě určí, která navržená témata podpoří.
TA ČR vybírá akceptovatelné prioritní oblasti z Národních priorit orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací tak, aby vždy vycházely z programu financování, z něhož bude daná
mezinárodní výzva podpořena. TA ČR musí vždy podporovat oblasti aplikovaného výzkumu
(průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje).
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Další poskytovatelé zapojení do daného ERA-NET Cofundu ke Grant Agreementu přistupují.
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ERA-NET Cofundy realizované TA ČR přispívají k tomu, aby veřejné prostředky investované
do aplikovaného výzkumu přinášely větší ekonomický či jiný společenský přínos. Usilují také o to, aby
nedocházelo k dublování financování výzkumu a vývoje napříč evropskými zeměmi. Poznatky
a zkušenosti z mezinárodní výzkumné spolupráce přispějí k rozvoji a lepšímu fungování české společnosti
v kontextu probíhající evropské integrace a globalizace. TA ČR v rámci ERA-NET Cofundů předpokládá
především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum a projektů s převahou
experimentálního vývoje.

3. Cíl ERA-NET Cofundů z pohledu TA ČR
Cílem ERA-NET Cofundů je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech,
v nichž existuje shoda se zahraničním/i partnerem/y a v nichž se protíná potenciál firem a výzkumných
organizací s excelencí výzkumu a trendy vývoje. Uvedené výsledky aplikovaného výzkumu po úspěšném
zavedení do praxe posílí konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací.
TA ČR po českých účastnících zapojených do společných projektů se zahraničními týmy nevyžaduje, aby
dosahovali samostatných výsledků dle Metodiky a Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Důvodem je
kooperativní podstata ERA-NET cofundových projektů. Pro TA ČR stačí, když se na alespoň jednom
výsledku v rámci mezinárodního projektového konsorcia podílejí a mají k němu příslušná práva. TA ČR
nestanoví ani minimální procentuální podíl na výstupech / výsledcích. Výsledky však musí mít jasnou
přidanou hodnotu a musí být využitelné na národní úrovni. Druhy podporovaných výsledků v rámci
jednotlivých ERA-NET cofundových výzev vycházejí vždy z příslušného národního programu financování.
Cíle ERA-NET Cofundů se dosahuje podporou společných, zejména multilaterálních projektů,
uskutečňovaných uchazeči z ČR a ze zemí partnerských agentur / poskytovatelů v oblastech, které jsou
pro dané země perspektivní. TA ČR podporuje projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném
výzkumu. Tyto výstupy vedou k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, či k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty
zároveň musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země. ERA-NET Cofundy zlepšují přístup
týmů z ČR k mezinárodním znalostem a zkušenostem, k zahraničním výzkumným kapacitám, a usnadňují
jim pronikání na zahraniční trhy. Synergickým efektem programu je tak přenos „dobré praxe“
a osvědčených postupů ze zahraničí do ČR.
TA ČR ERA-NET Cofundy chápe také jako předstupeň výzev evropských rámcových programů.
Prostřednictvím ERA-NET Cofundů chce TA ČR posílit účast českých firem a výzkumných organizací
v mezinárodních VaVaI aktivitách a efektivněji čerpat finanční prostředky, vyčleněné na danou oblast
v programu Horizont 2020, či jeho nástupci Horizont Evropa.
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4. Odůvodnění cíle ERA-NET Cofundů
Česká výzkumná komunita potřebuje posílit motivaci pro zapojení do mezinárodních projektů v oblasti
VaVaI. Přestože české výzkumné projekty mají průměrnou evropskou kvalitu, v oblasti evropských
rámcových programů značně zaostávají. Periodikum ECHO (3-4 2019) uvedlo, že čeští vědci, kteří
se programu Horizont 2020 účastní, jsou velmi úspěšní4, avšak v počtu předkládaných projektů je ČR
na jednom z posledních míst v EU.
Cílem ERA-NET Cofundů je nabídnout českým podnikům a výzkumným organizacím šanci pracovat
na společných projektech s vysoce kvalitními zahraničními týmy a tím zvýšit nejen kvalitu výsledků
projektů, ale také je motivovat k zapojení do prestižních výzev evropských rámcových programů. ERANET Cofundy by měly mít za cíl nejen posílit mezinárodní aktivity českých firem a výzkumných organizací
v oblasti aplikovaného výzkumu a efektivněji čerpat finančních prostředků z evropských rámcových
programů, ale hlavně zvýšit konkurenceschopnost ČR.
ERA-NET Cofundy významným způsobem přispívají k orientaci českého aplikovaného výzkumu na vysoce
progresivní obory, a dále k zapojení českých týmů do mezinárodních výzkumných projektů, konsorcií
a asociací. Napomáhají tím k zařazení českých výzkumných organizací a inovativních podniků mezi
světovou špičku v těchto oborech. Projekty rovněž naplní Národní priority ve vztahu k podpoře zapojení
výzkumných týmů z ČR do mezinárodního výzkumu.

5. Cíle z pohledu Evropské komise
Pokud jde o přínos ERA-NET Cofundů z evropské perspektivy, velkou přidanou hodnotou ERA-NET
cofundových výzev představuje zejména sjednocení financování výzkumných aktivit a zamezení duplicity
podpory výzkumu napříč zúčastněnými zeměmi.
Evropská komise se prostřednictvím ERA-NET Cofundů zároveň snaží:
• odstranit bariéry pro přeshraniční spolupráci výzkumníků;
• posílit vazby mezi evropskými výzkumnými komunitami a organizacemi;
• usnadnit navazování partnerství veřejného sektoru zúčastněných zemí (Public to Public
partnerships) a s tím i spojenou koordinaci a sbližování národních politik a programů na podporu
výzkumu.
Tento záměr je v souladu s dlouhodobou koncepcí Evropské komise, jejímž cílem je vytvoření silného
a efektivně koordinovaného Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA).
Za pomoci popsaného finančního nástroje tedy Evropská komise posiluje koordinaci členských zemí,
usnadňuje stanovení společné agendy, mobilitu výzkumných pracovníků a slučování zdrojů. Dále
podporuje rozvoj v oblastech, jako je otevřený přístup, gender a další strukturování evropského
výzkumného prostoru podle pravidel nastavených rámcovým programem5.
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Nejúspěšnější mezi výzkumníky ze států EU-13.
https://www.era-learn.eu/documents/eranetcofundtraining.pdf

4

Více informací o cofundových výzvách podporujících mezinárodní
spolupráci na www.tacr.cz v sekci Programy a soutěže →
Mezinárodní spolupráce.
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