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Obsah
- zapojení TA ČR do partnerství v Horizontu Evropa
- plán ERA-NET cofundových výzev v Horizontu 2020 pro
období 2021 a dále
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Evropská partnerství (European Partnerships)
•
•
•
•
•
•
•

Zapojení do partnerství, která navazují na současně běžící ERA-NET Cofundy / iniciativy, ve
kterých je TA ČR aktivní (tzv. co-funded partnerships)
Dohoda TA ČR s relevantním resortem na základě zkušeností z vybraného Cofundu
Alokace na výzvy ve formě In cash (z resortních a navazujících programů) a In kind (ve formě
osobních nákladů na odvedené práce na partnerství)
Současně příprava návrhů partnerství
První výzvy se plánují na Q1 2022, pro partnerství Biodiversa Q4 2021
partnerství schvalována na období 7 let - 6 výzev v rámci partnerství
Doufáme, že i další naše Cofundy si k EU Partnerstvím najdou cestu v druhé vlně návrhů
partnerství 2024

Zapojení institucí bottom up:
•
•
•
•

Veřejné konzultace
Vyjádření expertů k materiálům výzev
Asociované členství a členství třetích stran u vybraných partnerství (Water4all)
V projednávání Water4all: konkrétní výzvy pro regiony v oblasti demonstračních projektů

4

TA ČR v EU partnerstvích
název partnerství

zaměření partnerství

druh partnerství program financování

alokace na partnerství

Energetika, Cirkulární
Driving Urban Transition (DUT) 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

Partnership on Biodiversity

Biodiverzita

Co-funded

Prostředí pro život / navazující
program

4,4 mil. EUR

Water 4all

Kvalita vody

Co-funded

Prostředí pro život / navazující 2,2 mil. EUR
program
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ERA-NET COFUNDY H2020
•
•
•
•
•
•
•
•

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
stanovena alokace každého poskytovatele na výzvu
1. výzva v ERA-NET cofundu s příspěvkem EK
do výzev předkládají své projekty konsorcia tvořena z několika zahraničních partnerů z
několika zemí
každý poskytovatel financuje své národní uchazeče v projektech
každý uchazeč žádající podporu musí splňovat pravidla způsobilosti příslušného
poskytovatele
TA ČR v rámci těchto výzev “Joint Calls” finančně podpoří české subjekty mezinárodních
projektů

Pro koho je výzva určena?
•

uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky
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TA ČR je zapojena do těchto ERA-NET Cofundů
Cofund

Oblast výzkumu

Program financování

AquaticPollutants

znečištění vodních zdrojů

EPSILON

BiodivClim

biodiverzita a klimatické změny

Prostředí pro život

BiodivRestore

ochrana a obnova poškozených ekosystémů

Prostředí pro život

EnerDigit

digitalizace energetických systémů a sítí

ERA-MIN 2
ERA-MIN 3

neenergetické nezemědělské suroviny

EPSILON

EuroNanoMed3

nanomedicína

EPSILON

GENDER-NET Plus

gender v obsahu výzkumu a inovací

CHIST-ERA III
CHIST-ERA IV

informační a komunikační vědy a technologie

EPSILON

M-ERA.NET 2
M-ERA.NET 3

materiálový výzkum a inovace

EPSILON

QuantERA ll

kvantové technologie

EPSILON

PED

Positive Energy Districts

THÉTA

ZETA

THÉTA

TA ČR od roku 2017 vyhlásila (v roli poskytovatele se zapojila) do 19 mezinárodních výzev.

7

Plán výzev 2021
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CSA projekty

Sdílení dobré praxe v oblasti
hodnocení aplikačního potenciálu
po celé délce cyklu projektu
(od podání žádosti do ex post
hodnocení)

8

Sdílení dobré praxe
a osvědčených postupů
pro podporu inovací malých
a středních podniků a startupů
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www.tacr.cz

