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O čem to bude?
Porovnání národních programů s programy 
EUREKA (E!) a EUROSTARS (E*)
- zaměření podpory
- způsob financování
- hodnocení projektů
- administrace projektů
- oborové zastoupení

… a jak na to



Zaměření podpory

Aplikovaný výzkum, zaměřený na podporu 
konkurenceschopnosti 

EUREKA – významným prvkem je internacionalizace
- Individuální projekty
- EUREKA Clusters (společné tematické zaměření)
- Eurostars (specifické zaměření na MSP)

Národní programy
- MPO: TIP (před ním IMPULS, TANDEM)
- TA ČR: ALFA, Centra kompetence (připravují se GAMA, 
DELTA, EPSILON)



Financování
Na první pohled rozdílné, ve skutečnosti jde i u 
programů EUREKA o národní prostředky 
(E* – virtual common pot; jeho přednosti a rizika)

Objem prostředků ČR v roce 2013:
- EUREKA: cca 130 mil. Kč
- Eurostars: závazek ČR 1 mil. Euro
- ALFA: 1 773 mil. Kč
- CK: 497 mil. Kč



Hodnocení projektů

• Programy EUREKA – základem je Project 
Assessment Methodology (PAM), v detailu se 
ale E! a E* liší 

• Národní programy – stanoví zákon, přesto se liší 
mezi poskytovateli, ale rovněž program od 
programu. Př.: ALFA 
o min. 2 oponenti
o Rady podprogramů 1 – 3 (zpravodajové a jejich role)
o Rada programu (odborný poradní orgán)
o Předsednictvo TA ČR



EUREKA ‐ PAM
Základní hodnocení (vyvážené partnerství, kapacity partnerů, 
metodický a plánovací postup, finanční aspekty projektu -
náklady a finanční závazek partnerů)

Technologie a inovace (stupeň technologické vyspělosti a 
riziko, technologické předpoklady, řád inovace, 
geografický/oborový dopad)

Trh a konkurenceschopnost (velikost trhu, přístup na trh a 
riziko, návratnost investic, strategický význam projektu, 
zvyšující se schopnost a viditelnost)
E* hodnotí navíc tržní potenciál pro MSP a čas, potřebný ke 

vstupu na trh



Administrace projektů

• Agenda (projektová přihláška, posudky, roční a 
závěrečné zprávy) se vyřizuje elektronicky

• Kontrola průběhu řešení a výsledků (u programu 
Eurostars navíc Progress Report)

• Změny projektů

• TAČR požaduje závazně i informaci o osudu 
výsledků – implementační plán a jeho plnění 
(snaha o dosažení konkrétních výsledků, 
podobně jako je tomu např. v programu E*)



E* ‐ oborové složení 
projektů



ALFA ‐ obory
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E* ‐ účastníci projektů
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Eurostars – success stories
• 4344 IM-ITSHT – ICT (technologie iPad)
• 4231 INSIDER – ICT (pomoc taxislužbě – GPS aplikace)
• 4304 VIDEOSTAR – ICT (digitalizace starých záznamů)
• 4731 Arrayvolution – biotech (sekvenování genů)
• 4321 EASTBREAD – agro (zdvojnásobení obratu)
• 4258 ISTAR – farma (zdvojnásobení počtu pracovníků)
• 4300 PHENOCROP – agro (odhad tržeb 30 mil. Euro)
• 4379 TaniXing – zpracovatelský průmysl(ekologické 

zpracování kůže)



Chyby a pozitiva
Předpoklady úspěchu pro program Eurostars
- Vhodná volba oboru a partnera
- Jasné zaměření na produkt
- Řádně popsat všechny aspekty (management 

projektu, metodika řešení, technologický pokrok, 
velikost trhu a schopnost se zde prosadit, ROI)

- Neotřelé nápady mají větší šanci
- Prokazatelný přínos pro žadatele (zejména MSP)
- (přínos pro českého daňového poplatníka)
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