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ERA-NET COFUNDY

• iniciativa EK s cílem sjednotit finanční podporu výzkumu

• uskupení poskytovatelů (jako je TA ČR) z jednotlivých členských států, které vyhlašuje společné 
mezinárodní výzvy na dohodnuté téma

• každý poskytovatel stanoví svou finanční alokaci na výzvu

• 1. výzva v ERA-NET Cofundu s příspěvkem EK

• do výzev předkládají své projekty mezinárodní výzkumná konsorcia tvořena několika zahraničními 
partnery z různých zemí

• každý poskytovatel financuje své národní uchazeče v projektech

• každý uchazeč žádající o podporu musí splňovat jak mezinárodní pravidla, tak pravidla způsobilosti
příslušného národního/regionálního poskytovatele

• TA ČR v rámci těchto výzev (“Joint Calls”) finančně podpoří české subjekty mezinárodních projektů

Pro koho je výzva určena?

• uchazečem z České republiky v těchto výzvách mohou obvykle být jak výzkumné organizace, tak 
podniky



Jak funguje ERA-NET COFUND?

Poskytovatel #1
Poskytovatel #2
Poskytovatel #3

…

Poskytovatel #N

Jedna společná výzva

s jedním společným (mezinárodním) 

hodnotícím procesem 

⮚ jeden společný pořadník

⮚ podpora nejlépe hodnocených projektů 

NEPROBÍHÁ ŽÁDNÝ (PŘED)VÝBĚR NA NÁRODNÍ ÚROVNI



• projekty předkládají mezinárodní konsorcia výzkumníků, tvořená partnery z několika zúčastněných zemí

• další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud si zajistí vlastní financování

• podání projektů prostřednictvím mezinárodního systému zpravidla ve dvou stupních (1. pre-proposals, 2. full 
proposals)

Každý poskytovatel definuje národní pravidla pro svého národního uchazeče  a posuzuje jejich naplnění 
v rámci kontroly způsobilosti.

• pravidla pro českého uchazeče jsou navázána na program TA ČR, ze kterého budou čeští uchazeči 
financováni 

• český uchazeč zasílá povinné přílohy k prokázání způsobilosti: TACR Application form + čestné prohlášení 
za uchazeče

• obecná pravidla pro českého uchazeče v ERA-NET cofundových výzvách jsou stanovena dokumentem 
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech

• intenzita podpory pro českého uchazeče se odvíjí od typu organizace, typu výzkumu a programu financování

• směrnice SME-36 popisuje přípravu mezinárodní výzvy a celý proces od podání návrhů projektů až po výběr 
projektů k poskytnutí podpory

Pravidla ERA-NET cofundových výzev

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/12/11/1576076642_Podm%C3%ADnky%20financov%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20uchaze%C4%8De%20v%20ERA-NET%20cofundech.pdf


Hodnocení a výběr projektů

• probíhá na mezinárodní úrovni

• mezinárodní nezávislí experti/ hodnotitelé

• většinou probíhá ve dvou stupních – hodnocení nejprve pre-proposals (1. stupeň), poté full proposals 
(2. stupeň)

• hodnotící kritéria: 

scientific excellence;  impact; quality and efficiency of the implementation

• vyhotovení finálního pořadníku projektů – tzv. ranking list

• podpořeny jsou projekty dle nejvyššího počtu bodů a dle dostupnosti finančních prostředků 
jednotlivých poskytovatelů  

• TA ČR nehodnotí kvalitu, pouze posuzuje soulad pro financování z daného programu v rámci kontroly 
způsobilosti – tzv. eligibility check



• TA ČR uzavře smlouvu pouze s českým partnerem (hlavním řešitelem)

• mezi všemi zahraničními partnery musí být uzavřena konsorciální smlouva (CA) – ošetření IPR, 
atd.

• pokud v projektu figuruje více českých subjektů – uzavření smlouvy o účasti na řešení projektu
(náležitosti dle Všeobecných podmínek v6)

• definovaný rozpočet bude přepočten z EUR na Kč dle platného směnného kurzu ČNB ke dni 
termínu pro příjem úplných návrhů projektů (full proposals)

Reportovací povinnosti v průběhu realizace projektů:

• reporty TA ČR – průběžné zprávy (1x za rok), závěrečná zpráva

• reporty konsorciu výzvy – annual/mid-term + final report 

Realizace projektů



Pravidla pro české uchazeče
odvíjí se od programu financování

Program definuje:

• ZPŮSOBILÉ UCHAZEČE (hlavní uchazeč / další účastník)

• výzkumná organizace dle definice výzkumné organizace (podle čl. 2 odst. 83 Nařízení)

• podnik vystupující jako právnická osoba (dle Přílohy č. 1 Nařízení)

• PODPOROVANÉ VÝSLEDKY

• ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

• Osobní náklady (platy vč. odměn, stipendia)

• Náklady na subdodávky

• Ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duš. vlastnictví, provozní náklady, cestovné)

• Nepřímé náklady: full cost / flat rate 25%.

• INTENZITA PODPORY



Shrnutí fungování ERA-NET cofundů
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ERA-NET Cofund Call Alokace
Intenzita 
podpory

program
termín 

vyhlášení
termín pre-
proposals

EnerDigit 2020 1 000 000 € 80 % THÉTA 11/2020 01/2021

BiodivRestore 2020 300 000 € 85 % Prostředí pro život 5. 10. 2020 7. 12. 2020

EuroNanoMed 3 2021 750 000 € 85 % EPSILON 11/2020 01/2021

CHIST-ERA IV 2020 1 000 000 €
bude 
upřesněno

EPSILON 12/2020 01/2021

Mezinárodní výzvy - podzim 2020
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Termín vyhlášení: 
5.10.2020

Plánovaný termín pro příjem pre-
proposals: 
7.12.2020

Alokace TA ČR na výzvu
300 000 €

150 000 € /projekt

Program financování
PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Uchazeči
hlavní uchazeč: 

výzkumná organizace, podnik
další účastník: 

výzkumná organizace, podnik, 
organizační složky státu a jimi zřízené 

příspěvkové organizace a územně 
samosprávné celky

BiodivRestore Call 2020
Ochrana a obnova poškozených ekosystémů

Témata: 

● Studying the biological and biophysical processes at stake 

for conservation/restoration, and their interactions

● Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits 

and policies for conservation and restoration

● Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of 

conservation and restoration actions

Země, které předběžně projevily zájem:

Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, 

Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Taiwan, Tunisko, Turecko
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Plánovaný termín vyhlášení
10. 11. 2020

Plánovaný termín pro příjem 
registration of interest

14. 1. 2021

Alokace TA ČR na výzvu
1 000 000 €

Maximální intenzita podpory
80 %

Program financování
THÉTA

Uchazeči
výzkumná organizace, podnik

EnerDigit Call 2020

Ústředním tématem výzvy je “digital transformation 

for green energy transition” a jejím cílem je finančně 

podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které jsou 

zaměřené na digitální řešení energetických systémů 

a sítí.

Země, které předběžně projevily zájem:

Česká republika, Dánsko, Finsko, Indie, Izrael, Lotyšsko, Maroko, 

Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severský 

a Baltský region, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká 

Británie – Skotsko

digitalizace energetických systémů a sítí

Technologická řešení / Obchodní modely / Interakce se společností
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Plánovaný termín vyhlášení
16. 11. 2020

Otevření systému pro podávání návrhu 
projektů:
7.12.2020

Plánovaný termín pro příjem pre-
proposals

22. 1. 2021

Alokace TA ČR na výzvu
bude zveřejněno

Program financování
EPSILON

Uchazeči
výzkumná organizace, podnik

www.euronanomed.net

EuroNanoMed3 Call 2021
nanomedicína

Témata: 

● Diagnostics, 

● Targeted delivery systems,

● Regenerative medicine (toto téma není 

podporované TA ČR).

- REGULAR COLLABORATIVE PROJECTS

- SHORT COLLABORATIVE PROJECTS

Země, které předběžně projevily zájem:

Belgie, Bulharsko, Česko, Egypt, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael, 

Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, 

Taiwan, Turecko

https://euronanomed.net/
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Plánovaný termín vyhlášení
1.12.2020

Plánovaný termín pro příjem pre-
proposals
15.2.2021

Alokace TA ČR na výzvu
1 000 000€

Program financování
EPSILON

Uchazeči
výzkumná organizace, podnik

CHIST-ERA IV Call 2020
Informační a komunikační vědy a technologie (ICT)

Témata: 

● Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel 

Interactions

● Towards Sustainable ICT

Země, které předběžně projevily zájem:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 

Itálie, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Turecko
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Počty přijatých a podpořených projektů

Cofund Call

1.kolo
(pre-proposal)

2.kolo
(full proposal)

doporučeno k podpoře

celkem s CZ uchazeči celkem s CZ uchazeči celkem s CZ uchazeči

GENDER-NET Plus 2017 85 16/16 33 5/5 13 2/2

CHIST-ERA III 2017 55 3/3 36 5/6 14 1/1

M-ERA.Net 2 2018 166 16/26 74 10/17 27 3/6 

EuroNanoMed 3 2019 101 16/19 37 7/9 13 2/2

CHIST-ERA III 2018 62 2/4 32 2/3 10 0

M-ERA.Net 2 2019 233 21/36 123 16/26 37 9/13

BiodivClim 2019 234 44/52 82 17/20 20 2

ERA-MIN 2 2019 n/a jednostupňová n/a jednostupňová 38 7/11 12 2/2

CHIST-ERA IV 2019 162 15/21 79 10/12 17 2/2

pozn. 16/26 znamená: v 16ti projektech s českými uchazeči figurovalo celkem 26 českých uchazečů
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Čekáme na výsledky

Cofund Call

1.kolo
(pre-proposal)

2.kolo
(full proposal)

doporučeno k podpoře

celkem s CZ uchazeči celkem s CZ uchazeči celkem s CZ uchazeči

EuroNanoMed 3 2020 123 21/28 39 7/10 n/a n/a

AquaticPollutants 2020 184 16/21 n/a n/a n/a n/a

M-ERA.NET 2 2020 238 33/54 n/a n/a n/a n/a

pozn. 15/21 znamená: v 15tich projektech s českými uchazeči figurovalo celkem 21 českých uchazečů

n/a - výsledky ještě nejsou známy
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Plán pro rok 2021

Cofund Call termín vyhlášení

ERA-MIN 3 2021 1. 2. 2021

QuantERA II 2021 3/2021 - pravděpodobně

ENPED 2021 cca 04/2021 - bude potvrzeno

M-ERA-NET 3 2021 cca březen 2021

EnerDigit 2021 přelom 2021/2022 - pravděpodobně

CHIST-ERA 2021 podzim/zima 2021

BiodivClim přelom 2021/2022
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www.tacr.cz


