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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. EK na vybrané výzvy finančně přispívá.

Návrhy projektů podávají mezinárodní projektová konsorcia (většinou minimálně tři partneři

ze tří různých zemí zapojených do dané výzvy).

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



ERA-NET COFUND/ 
PARTNERSTVÍ

CALL ZAMĚŘENÍ ALOKACE
INTENZITA 
PODPORY

PROGRAM
TERMÍN 

VYHLÁŠENÍ
TERMÍN 

PROPOSALS

CHIST-ERA IV 2021
Informační 

a komunikační vědy 
a technologie

750 000 € 85 % EPSILON 8. 11.2021 17. 1. 2022

M-ERA.Net 3 2022
Materiálový výzkum 

a inovace

bude upřesněno, 
předpoklad
2 000 000 €

bude upřesněno, 
předpoklad 85 %

EPSILON
pravděpodobně 

březen 2022
bude upřesněno

EnerDigit 2022
Digitalizace energetických 

systémů a sítí
1 000 000 €

bude upřesněno,
předpoklad 80 %

THÉTA 2022 bude upřesněno

CHIST-ERA IV
Open Science 

Call
Výzkumné postupy 

a otevřená výzkumná data
400 000 € 85 % EPSILON

pravděpodobně 
červen 2022

bude upřesněno

Driving Urban Transition 
Partnership (DUT)

2022
Energetika, cirkulární 

hospodářství, městská 
doprava a konektivita

800 000 € bude upřesněno
THÉTA/navazující 

program
pravděpodobně 

červen - září 2022
bude upřesněno

CHIST-ERA IV Challenge Call
Podpora mnohojazyčnosti ve 

vědecké komunikaci
500 000 € 85 % EPSILON podzim 2022 bude upřesněno

Clean Energy Transition 
Partnership (CET)

2022 Čistá energetika 800 000 € bude upřesněno
THÉTA/Prostředí 

pro život/navazující 
program

podzim 2022 bude upřesněno

Mezinárodní výzvy 2022



CHIST-ERA Call 2021

TÉMATA VÝZVY
- Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
- Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies 

in Online Social Networks and Media

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

informační a komunikační vědy a technologie (ICT)

výzva 

otevřena 

do 

17. 1. 2022



CHIST-ERA

Call 2021
Termín vyhlášení 8. 11. 2021

Termín pro příjem proposals 17. 1. 2022

Alokace TA ČR na výzvu 750 000 €

Intenzita podpory 85%

Program financování EPSILON, PP1

Uchazeči VO, podnik

Aktuální informace k výzvě naleznete ZDE a na oficiálním webu výzvy.

https://www.tacr.cz/program/chist-era/
https://www.chistera.eu/


CHIST-ERA

Open Science Call

- Výzva zaměřená na problematiku otevřených dat.
- Vyhlášení výzvy je plánováno na polovinu roku 2022

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.
- Výzva bude vyhlášena paralelně s CHIST-ERA Call 2022 (podzim 

2022)

další výzvy 2022



M-ERA.NET 3 Call 2022

TÉMATA VÝZVY (předběžné formulace)

- Modelling for materials engineering, processing, properties and durability

- Innovative surfaces, coatings and interfaces

- High performance composites

- Functional materials

- New strategies for advanced material-based technologies for health applications

- Materials for additive manufacturing

Materiálový výzkum a inovace



M-ERA.NET 3

Call 2022
Termín vyhlášení pravděpodobně březen 2022

Termín pro příjem pre-proposals 3 měsíce po vyhlášení výzvy

Alokace TA ČR na výzvu TBA €

Intenzita podpory TBA %

Program financování Bude upřesněno

Uchazeči VO, podnik

Aktuální informace k výzvě naleznete ZDE a na oficiálním webu výzvy.

https://www.tacr.cz/program/m-era-net/
https://m-era.net/


EnerDigit Call 2022
Digitalizace energetických systémů a sítí 

- Advance the green energy transition in all sectors of the energy system
while ensuring security of supply.

- Shaping new transnational business and investment opportunities by sector
coupling and development of new value chains in innovative and cost-
effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities
and contributing to the development of an environmentally sustainable
financial growth.

- Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other
sectors in the progression of the green energy transition.

CÍLE VÝZVY (předběžné)

Aktuální informace k výzvě naleznete ZDE nebo na stránkách ERA-Net SES.

https://www.tacr.cz/program/enerdigit/
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Focus_Initiative_EnerDigit


Partnerství CET a DUT v roce 2022
Čistá energetika (CET) a Energetika, cirkulární hospodářství, městská doprava a konektivita (DUT)

Krátký článek o přechodu k Evropským partnerstvím naleznete ZDE.

OBECNÉ INFORMACE

- Obě partnerství aktuálně v přípravě, bližší informace o tématickém zaměření výzev 

2022 ještě nejsou známy.

- Výzvy v rámci obou partnerství předběžně plánovány na druhou polovinu roku 

2022 (CET podzim 2022, DUT červen - září 2022).

- Alokace TA ČR vždy 800 000 €.

- Z pohledu uchazečů nedojde oproti ERA-NET Cofundům k žádné výrazné změně.

https://www.tacr.cz/evropska-partnerstvi-novy-typ-podpory-pro-mezinarodni-projekty/


Kontaktní osoby

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

EnerDigit, 
CET Partnership

Eliška Šibrová
eliska.sibrova@tacr.cz
+420 778 464 012

M-ERA.NET, 
DUT Partnership

Kateřina Volfová
katerina.volfova@tacr.cz
+420 234 611 629

Web TA ČR
Mezinárodní spolupráce

mailto:aneta.lizancova@tacr.cz
mailto:eliska.sibrova@tacr.cz
mailto:katerina.volfova@tacr.cz
https://www.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/


2
8

www.tacr.cz

http://www.tacr.cz

