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Mezinárodní spolupráce v Horizontu Evropa

• EK má za cíl finanční podporu výzkumu (ERA-NET Cofund, JPIs atd.).
• Přeměna EU nástrojů pro mezinárodní spolupráci z pilířů H2020 II a III na Evropská partnerství.
• Až 25 % Horizontu Evropa nahradí nástroje, ze kterých účastníci z ČR čerpají v H2020 nejvíc - 

Pilíř II. 
• Témata pokrytá partnerstvími v Horizontu Evropa bez alternativ.

EU partnerství
• Strategičtější portfolio;
• Ucelenější formát, obsah, pracovní plán;
• Dlouhodobější působení přesahující délku partnerství (7 let) a s tím spojená 

dlouhodobější strategie;
• 3 typy partnerství, celkem 49 připravovaných iniciativ v 5 klastrech pilíře II:

1) Health, 2) Climate, Energy and Mobility, 3) Digital, Industry and Space, 4) Food, Bioeconomy, 
Natural Resources, Agriculture and Environment, 5) Pilíř III a cross-Pillar



Společně programovaná partnerství

• Vyšší flexibilita v implementaci co do složení partnerů, cílů a aktivit; 
• Širší komunita partnerů, střednědobé priority; 
• Dohoda, společná agenda.

Společně financovaná partnerství

• Partnerství s veřejným sektorem ve vztahu k národním programům a politikám;
• Grantová dohoda a výzvy v pracovních programech.

Institucionalizovaná partnerství

• Založená na čl. 185 nebo 187 SFEU, nebo Znalostní a inovační komunity EIT (KIC); 
• Centrální implementační struktura, legislativní proces.

Tři typy EU partnerství



Přeměna z H2020 na HE

Horizont 2020

• JPI (společné programové iniciativy) 

- public / public

• ERA-NET Cofund - public / public

• Iniciativy podle článku 185 Treaty on the 

Functioning of the European Union 

(TFEU) H2020 jako EUROSTARS, PRIMA 

- public / public + public / private

• Iniciativy podle článku 187 TFEU H2020 

jako JTIs (společné technologické 

iniciativy) - public / private

Horizont Evropa

• Co-programmed European Partnerships

• Co-funded European Partnerships

• Institutionalised European Partnerships



název partnerství zaměření partnerství druh partnerství program financování alokace na partnerství

Driving Urban Transition (DUT)
Energetika, cirkulární 
hospodářství, městská 
doprava a konektivita

Co-funded Théta/ navazující program 6 mil. EUR

Clean Energy Transition (CET) Čistá energetika Co-funded
Théta, Prostředí pro život / 
navazující program

6 mil. EUR + 2,2 mil. EUR

Biodiversa+ Biodiverzita Co-funded
Prostředí pro život / navazující 
program

4,4 mil. EUR

Water 4all Kvalita vody Co-funded
Prostředí pro život /  navazující 
program

2,2 mil. EUR

Chemical risk assessment 
partnership (PARC)

Monitoring Co-funded  role TA ČR se definuje ?

TA ČR v EU partnerstvích 



ERA-NET Cofund, Evropská partnerství

Iniciativa Evropské komise (EK) s cílem sjednotit podporu výzkumu. Prostřednictvím ERA-NET 

Cofundů a Evropských partnerství dává EK příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských 

států  (jako je TA ČR), a dalších zemí, vyhlašovat společné výzvy na dohodnuté téma.

Každý poskytovatel alokuje na výzvy určité finanční prostředky, přičemž financuje pouze své 

národní uchazeče v projektech.

Návrhy projektů podávají mezinárodní projektová konsorcia.

Každý poskytovatel definuje pravidla pro své národní uchazeče a posuzuje 
jejich naplnění v rámci kontroly způsobilosti, tzv. eligibility check.
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Jak fungují 
mezinárodní 
výzvy?

Poskytovatel 1
Poskytovatel 2
Poskytovatel 3
…..
Poskytovatel N

JEDNA SPOLEČNÁ VÝZVA

• společný hodnotící proces 

• společný pořadník

• podpora nejlépe hodnocených projektů 

NEPROBÍHÁ ŽÁDNÝ 
PŘEDVÝBĚR 

NA NÁRODNÍ ÚROVNI
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Shrnutí fungování mezinárodních výzev



MEZINÁRODNÍ VÝZVY (ERA-NET COFUND/Partnerství)

V 2. pololetí 2021

ERA-NET COFUND/ 
PARTNERSTVÍ

CALL ZAMĚŘENÍ ALOKACE
INTENZITA 
PODPORY

PROGRAM
TERMÍN 

VYHLÁŠENÍ
TERMÍN 

PRE-PROPOSALS

Partnerství 
pro biodiverzitu

2021

podpora 
biodiverzity 
a ochrana 

ekosystémů

730 000 € 85 %
Prostředí pro 

život
1. 10. 2021 30. 11. 2021

CHIST-ERA IV 2021
informační 

a komunikační 
vědy a technologie

750 000 € 85 % EPSILON podzim 2021 01/2022

CHIST-ERA IV Challenge Call

podpora 
mnohojazyčnosti 

ve vědecké 
komunikaci

500 000 € bude upřesněno EPSILON 10/2021 bude upřesněno

CHIST-ERA IV 
Open Science 

Call

výzkumné postupy 
a otevřená 

výzkumná data
500 000 € bude upřesněno EPSILON 12/2021 bude upřesněno



Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

TÉMATA VÝZVY
1. Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing 

effective and resilient ecological networks, enhancing 
species-based protection and preserving genetic diversity 

2. Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem 
protection: synergies and trade-offs 

3. Effective management and equitable governance to deliver bold 
conservation outcomes

Podpora biodiverzity a ochrana ekosystémů



Partnerství pro 
biodiverzitu
Call 2021 
ZAPOJENÉ ZEMĚ
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Partnerství pro biodiverzitu

Call 2021
Termín vyhlášení 1. 10. 2021

Alokace TA ČR na výzvu 730 000 €

Maximální výše podpory na projekt 300 000 €

Intenzita podpory 85 %

Program financování* Prostředí pro život (PP1)

Délka projektu 3 roky 

 Uchazeči

hlavní uchazeč: VO, podnik, 

organizační složky státu

další účastník: VO, podnik, 

organizační složky státu

*Z programu financování vychází pravidla pro české uchazeče ve výzvě. Více o programu se dozvíte zde

https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/


Termín vyhlášení

(od tohoto termínu mohou uchazeči 
podávat projektové návrhy)

1. října 2021

Termín pro příjem pre-proposals

(v tomto termínu mohou uchazeči 
podávat zkrácené projektové návrhy)

      30. listopadu  2021, 15:00 

Termín pro příjem full proposals

(v tomto termínu mohou uchazeči 
podávat úplné projektové návrhy)

14. dubna 2022, 15:00

Termín vyhlášení výsledků výzvy září 2022

Začátek řešení projektů 1. 12.  2022 - 1.4. 2023

Partnerství pro 
biodiverzitu 
Call 2021 
klíčové TERMÍNY
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Podporované výsledky
B - odborná kniha
C - kapitola v odborné knize
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem
G - technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence 
MŽP
Jimp, JSC, Jost - recenzovaný odborný článek
M - uspořádání konference
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
NmetS, NmetC, NmetA - metodika
P - patent
R - software
S - specializovaná veřejná databáze
Vsouhrn - výzkumná zpráva
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
O*- ostatní (např. patentová přihláška)

*U výsledku druhu „O“: pokud se jedná o jediný výsledek, zároveň s ním musí být dosaženo výsledku druhu „Vsouhrn“, tedy  souhrnná 
výzkumná zpráva.

Partnerství pro biodiverzitu Call 2021



Jak se do výzvy 
Partnerství pro 
biodiverzitu Call 2021 
zapojit?
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Vytvořit mezinárodní konsorcium

Projektové návrhy mohou předkládat pouze mezinárodní projektová 
konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně 
tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené 
země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými 
zúčastněnými poskytovateli.

Zapojit se mohou i subjekty z jiných zemí, ale pouze, pokud si zajistí 
vlastní financování.

   BiodivERsA Partner Search Tool

16

https://proposals.etag.ee/biodiversa/2021/partner-search


Navrhnout téma projektu

Při přípravě projektu do výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 
uchazečům vřele doporučujeme, aby si důkladně prostudovali oficiální 
Call Documents.

Způsobilý projekt - mezinárodní úroveň: téma, jazyk a rozsah návrhu...

Zároveň musí všichni uchazeči respektovat národní pravidla, která 
vycházejí z národních programů financování.

Způsobilý projekt - národní úroveň: 

- musí být projektem aplikovaného výzkumu
- má výsledky uplatnitelné v podmínkách ČR
- minimálně 51% vynaložených nákladů českého partnera musí být určeno na výzkum 

ve veřejném zájmu
- dodržuje zásadu “významně nepoškozovat” (Do no significant harm principle)
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https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/10/01/1633088831_Call%20Documents_Biodiversa+%20Call%202021.pdf


Zvolit koordinátora projektu

Koordinátor projektu potvrzuje za celé konsorcium odeslání 
společného návrhu projektu prostřednictvím elektronického 
přihlašovacího systému. Musí to být jeden z hlavních řešitelů projektu.

Koordinátor zároveň komunikuje se Sekretariátem výzvy ve všech 
administrativních záležitostech.
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Pokud je v projektu financovaném TA ČR více českých uchazečů, je 
potřeba zvolit také hlavního uchazeče za českou část projektu.



Podat projekt do mezinárodního 
systému

Zkrácený projektový návrhy (pre-proposal) v anglickém jazyce musí 
koordinátor projektu zaslat za celé projektové konsorcium 
prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího systému.

Neúplné projektové návrhy či návrhy zaslané po stanoveném termínu 
(30. listopadu, 15:00) nebudou do výzvy zařazeny.

FAQ
Submission System
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https://www.biodiversa.org/1925
https://www.biodiversa.org/1772


Povinné přílohy slouží k prokázání způsobilosti českých uchazečů 
pro získání finanční podpory (dle zákona č. 130/2001 Sb.).

   Hlavní uchazeč Další účastníci

- ČP za uchazeče - ČP za uchazeče 

- ČP o složení konsorcia - TA CR Application Form

- TA CR Application Form - Výpis skutečných majitelů
- Výpis skutečných majitelů - Účetní závěrky (2017, 2018, 2019)**

- Přílohy k výsledkům*

- Účetní závěrky (2017, 2018, 2019)**

Povinné přílohy k výstupům/výsledkům,TACR Application Form a Výpis z evidence skutečných majitelů musí 
být zaslány do stanoveného termínu a nebudou dodatečně dožádávány!

* pouze pro výsledky druhů Nmets nebo Patent 

**pouze pokud se jedná o podnik, a pokud nejsou závěrky zveřejněny ve Veřejném rejstříku

Zaslat povinné přílohy českého 
uchazeče
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Jak funguje hodnotící proces? 
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1. stupeň
Národní úroveň: TA ČR nehodnotí, provádí pouze kontrolu (způsobilost + 
kontrola souladu s programem)

Mezinárodní úroveň: soulad s mezinárodními podmínkami; hodnocení 
zkráceného návrhu projektu mezinárodními hodnotiteli

2. stupeň
Národní úroveň: TA ČR nehodnotí, provádí pouze kontrolu (připomínky z 
1. stupně)

Mezinárodní úroveň: soulad s mezinárodními podmínkami; hodnocení 
úplného návrhu projektu mezinárodními hodnotiteli a externími experty

Konečné slovo má konsorcium poskytovatelů



NÁZEV DOKUMENTU VÝZNAM

Národní podmínky pro českého uchazeče Stručný souhrn základních pravidel pro 
českého  uchazeče ve výzvě.

Příručka pro uchazeče Partnerství 
pro biodiverzitu Call 2021

Příručka pro české uchazeče s podrobnými 
informacemi o výzvě.

Čestné prohlášení za uchazeče
Povinná příloha v prvním kole přihlášek.
Uchazeč zasílá ze své datové schránky do 
datové schránky TA ČR.

TA CR Application Form 
Povinná příloha v prvním kole přihlášek.
Uchazeč zasílá ze své datové schránky do 
datové schránky TA ČR.

Podmínky financování českého uchazeče v 
ERA-NET Cofundech

Obecná pravidla pro českého uchazeče    
v mezinárodních výzvách.

Všeobecné podmínky verze 6

Přehled základních ustanovení, pravidel 
a povinností smluvních stran, práv k 
výsledkům a využití výsledků, vymezení 
způsobilých nákladů apod.

                  Všechny klíčové dokumenty a jejich aktuální verze jsou dostupné 
na stránkách TA ČR.

Partnerství pro 
biodiverzitu
Call 2021 

NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ 
DOKUMENTY
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https://www.tacr.cz/dokumenty/narodni-podminky-pro-ceskeho-uchazece-partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021
https://www.tacr.cz/dokumenty/prirucka-pro-uchazece-partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021_v1
https://www.tacr.cz/dokumenty/prirucka-pro-uchazece-partnerstvi-pro-biodiverzitu-call-2021_v1
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/10/07/1633608264_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20uchaze%C4%8De_aktualizace%20%C5%99%C3%ADjen%202021.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/10/07/1633610303_TA%20CR%20Application%20Form_Partnerstv%C3%AD%20pro%20biodiverzitu_v2.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/02/24/1582551222_Podm%C3%ADnky%20financov%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20uchaze%C4%8De%20v%20ERA-NET%20cofundech.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/02/24/1582551222_Podm%C3%ADnky%20financov%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20uchaze%C4%8De%20v%20ERA-NET%20cofundech.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mptQXSNRCku4WQLDBZGlW5xZ_1ivj60p/view
https://www.tacr.cz/soutez/partnerstvi-pro-biodiverzitu/call-2021-5/
https://www.tacr.cz/soutez/partnerstvi-pro-biodiverzitu/call-2021-5/


CHIST-ERA Call 2021

TÉMATA VÝZVY
1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT

2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies 
in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Projektová konsorcia musí mít minimálně 3 způsobilé a nezávislé partnery, 
kteří žádají o financování alespoň ze 3 následujících zemí:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Finsko (AKA), Francie (ANR), Maďarsko 
(NKFIH), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (VIAA), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), 
Slovensko (MoE, SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Turecko (TÜBITAK), Spojené 
království (UKRI)

 Informační a komunikační vědy a technologie (ICT)



CHIST-ERA

Call 2021
Předpokládaný termín vyhlášení říjen/listopad 2021

Termín pro příjem proposals 17. 1. 2022

Alokace TA ČR na výzvu 750 000 €

 Intenzita podpory 85%

Program financování EPSILON

Uchazeči VO, podnik

Zahájení podpořených projektů říjen 2022



CHIST-ERA

Open Science Call 

• Výzva zaměřená na problematiku otevřených dat.

Challenge Call 

• Výzva zaměřená na strojový překlad odborných textů.
• Všechny zapojené projekty řeší jedno konkrétní téma, na 

konci vyhlášen vítěz výzvy.
• Průběžný monitoring a hodnocení projektů prostřednictvím 

tzv. hodnotících kampaní.

další výzvy



Kontaktní osoby

Partnerství 
pro biodiverzitu

Matěj Štěpánek 
matej.stepanek@tacr.cz
+420 770 194 873

CHIST-ERA Aneta Lízancová
aneta.lizancova@tacr.cz
+420 234 611 630

mailto:matej.stepanek@tacr.cz
mailto:aneta.lizancova@tacr.cz
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