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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní parametry
výzvy

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:

Epsilon

Druh výzkumu
způsobilý k podpoře:

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

Kontaktní osoba:

Aneta Lízancová
+420 778 976 953
aneta.lizancova@tacr.cz

CHIST-ERA Call 2022
Informační a komunikační vědy a technologie (ICT)
Výzkumníci mají příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund
CHIST-ERA Call 2022. Mezinárodní výzvy jsou určené mezinárodním
výzkumným konsorciím, které se řídí mezinárodními pravidly společnými pro
uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí
čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným
poskytovatelem podpory.

UCHAZEČ

TÉMA VÝZVY:
1. Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems
(SPiDDS)
2. Machine Learning-based Communication Systems, towards
Wireless AI (WAI)

č. j. TACR/1594 - 1/2022

Hlavní uchazeč
a další účastník:

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.
výzkumné organizace - subjekty, které
naplňují definici dle čl. 2 odst. 83 Nařízení
komise (EU) č. 651/2014.
Hlavní uchazeč může být pouze subjekt, který má
sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

FINANCE
Způsobilým uchazečem
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”;
který uvedl svou vlastnickou strukturu
(pokud z právní formy uchazeče vyplývá, že
nemá vlastnickou strukturu, tato povinnost
se na něj nevztahuje),
který uvedl údaje o svých majetkových
účastech v jiných právnických osobách a
jejich výši,
kterému podáním návrhu projektu a jeho
realizací nevznikne střet zájmů (informace ke
střetu zájmů budou zveřejněny v dokumentu
Podmínky zapojení českého uchazeče v
kapitole 2.)
Zároveň platí, že do termínu pro příjem návrhu
projektů (proposals) musí uchazeč zajistit zápis do
evidence skutečných majitelů. Zápisem TA ČR
rozumí, že nejpozději do uvedeného termínu musí
být možné uchazeče vyhledat v evidenci skutečných
majitelů. Pokud uchazeč tuto podmínku nesplní,
TA ČR ho vyhodnotí jako nezpůsobilého k podpoře.

Celková finanční částka
podpory na výzvu:

750 000 EUR

Max. finanční částka
podpory na jeden projekt:

bez omezení

Max. intenzita podpory:

Nejvyšší povolená intenzita podpory
na českou stranu projektu je 85 %
z celkových způsobilých nákladů projektu.
Intenzita podpory pro každého českého uchazeče
v projektu je stanovena podle Nařízení komise
(EU) č. 651/2014 a současně nesmí překročit
nejvyšší povolenou intenzitu podpory na českou
stranu projektu.
Intenzita podpory pro fyzickou osobu bude
posuzována dle stejných pravidel jako pro podnik.

Způsobilé náklady:

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

Propojené podniky:

ANO, ve výzvě je umožněna účast propojených
podniků pouze za podmínky, že je v projektu
minimálně jeden další nezávislý český uchazeč,
přičemž aktivity partnerů musí být vyvážené.
Současně projektové konsorcium musí splňovat
mezinárodní podmínky pro počet a nezávislost
partnerů.

Nepřímé náklady:

Full cost, Flat rate 25 %

Dofinancování:

ostatní zdroje = veřejné a neveřejné zdroje
(nesmí pocházet z jiné účelové podpory)

Přepočtový kurz
na CZK:

v den termínu pro příjem proposals

Verze Všeobecných
podmínek:

verze 7

Zveřejnění účetních
závěrek:

za roky 2019, 2020 a 2021

Začátek podpory
českého partnera:

nejdříve od 10/2023

Termín zahájení řešení
českého partnera:

Financování českého
partnera z NPO:
Podmínky financování
z Národního plánu
obnovy (NPO):

Lhůta pro uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory je zákonem stanovena na max. 60 dnů
od vyhlášení výsledků výzvy (tzn. 60 dnů
od přijetí mezinárodního rozhodnutí
o výsledcích výzvy). Termín zahájení řešení
českého partnera je zákonem stanoven na max.
60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
ANO, do 06/2026*
1. Princip DNSH (Do no significant harm
principle) - uchazeči se musí prostřednictvím
povinné přílohy vyjádřit ke všem oblastem
zásady "významně nepoškozovat".
2. Digitalizace - návrh projektu se musí přihlásit
alespoň k jedné z oblastí digitalizace
(prostřednictvím TACR Application Form).
3. Plnění publicity.
4. Střet zájmů - “Uchazeč podáním návrhu
projektu deklaruje, že podáním ani následnou
realizací projektu nevznikne u uchazeče střet
zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/1046 ze dne 18. července 2018.”
5. DPH není způsobilý náklad.
*Bližší informace k podmínkám financování
z NPO budou zveřejněny v dokumentu Podmínky
zapojení českého uchazeče do výzvy CHIST-ERA
Call 2022.

POVINNÉ PŘÍLOHY
Povinné přílohy:

TACR Application Form (pouze hlavní uchazeč)
Čestné prohlášení (Sworn Statement)
pokud výsledek typu Nmet (NmetS, NmetC,
NmetA) - doložit potvrzení příslušného orgánu,
který, bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat či
akreditovat)
pokud výsledek typu Patent - povinné doložení
patentové rešerše
Čestné prohlášení o složení konsorcia (pouze
hlavní uchazeč, pokud je v konsorciu podnik)
Prohlášení o dodržování zásady „významně
nepoškozovat“
Dokumenty k prokázání způsobilosti musí být zaslány
prostřednictvím datové schránky do termínu pro příjem návrhů
projektů (proposals) na mezinárodní úrovni. Povinné přílohy
k výstupům/výsledkům, TA CR Application Form musí být
zaslány do stanoveného termínu a nebudou dodatečně
dožádávány.

VÝSLEDKY
Podporované výstupy/výsledky
P – patent
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
Z – poloprovoz, ověřená technologie
F – průmyslový a užitný vzor
R – software
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.
Prioritní výzkumné cíle:

nedefinováno

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.

