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  Program EPSILON   má za cíl zlepšit pozici českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových
produktech, výrobních postupech a službách v těchto prioritních oblastech:
- Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
- Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
- Prostředí pro kvalitní život

Aktuálně:

Cofundová výzva M-ERA.Net 2 Call 2019
Výzva M-ERA.Net 2 Call 2019 byla vyhlášena 19. 3. 2019 a umožňuje získat finanční podporu od TA ČR na projekty
aplikovaného výzkumu pro české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Výzvy se účastní   35
poskytovatelů z 26 zemí , uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v
oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Témata výzvy jsou:

1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
6. Materials additive manufacturing
Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 18. 6. 2019 (12:00 CET) prostřednictvím
společného mezinárodního systému.

Více informací na    Web TA ČR

5. veřejná soutěž programu EPSILON - národní veřejná
soutěž CHIST-ERA III Call 2017
Dne 3. 10. 2018 plánuje TA ČR vyhlásila v rámci 5. VS programu EPSILON národní veřejnou soutěž pro úspěšné
české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017.

Této 5. VS programu EPSILON se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly doporučeny k
podpoře projekty v rámci mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017 a kteřé disponují Decision Letter vydaným
konsorciem CHIST-ERA III.

Soutěžní lhůta: 4. 10. 2018 - 15. 11. 2018

Důležité:
Prokázání způsobilosti uchazeče - Univerzity Karlovy - se v této 5. veřejné soutěži programu EPSILON narozdíl od
jiných VS TA ČR prokazuje zvlášť ke každému podávanému projektu čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení
vyplní a odešle v PDF datovou schránkou na TA ČR rektorát, a to v součinnosti s fakultou / součástí, která projekt
podává a která rektorátu oznámí v předstihu akronym projektu s interní uzávěrkou do 13. 11. 2018.

Zadávací dokumentace (s. 7, čl. 2.1.6):
Každý uchazeč doručí řádné prokázání způsobilosti v elektronické podobě kdykoliv v průběhu soutěžní lhůty dle bodu
1.3. V náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno   „5. VS programu EPSILON - CHIST-ERA Call 2017
- národní výzva - prokázání způsobilosti uchazeče - akronym projektu“  .

http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019/participating-countries-regions-call-2019
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019/participating-countries-regions-call-2019
https://www.tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii/122-mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy/1576-call-2019-mezinarodni-vyzva-m-era2-2019.html
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Více informací k vyhlašované národní veřejné soutěži CHIST-ERA III Call 2017 - k podmínkám veřejné soutěže -   na
stránkách TA ČR  v Zadávací dokumentaci.

Na programu EPSILON bude navázáno vyhlášení společné mezinárodní výzvy -   více informací na stránkách TA ČR

  CHIST-ERA III Call 2017

  CHIST-ERA III Call 2018

4. veřejná soutěž programu EPSILON
Soutěžní lhůta: 1. 3. 2018 - 12. 4. 2018
Hodnotící lhůta: 13. 4. 2018 - 30. 9. 2018

Výsledky 4. VS programu EPSILON:
- průběžné výsledky zveřejněny   na stránkách TA ČR .
- projekty určené k podpoře zveřejněny   zde.

Archiv:

3. veřejná soutěž programu EPSILON
Veškeré informace ke 3. VS programu EPSILON naleznete   na webových stránkách TA ČR .
Soutěžní lhůta: 5. 4. 2017 - 17. 5. 2017
Výsledky 3. VS programu EPSILON:   podpořené projekty

2. veřejná soutěž programu EPSILON
Veškeré informace ke 2. VS programu EPSILON naleznete   zde .
Soutěžní lhůta: 16. 3. 2016 - 27. 4. 2016
Výsledky 2. VS programu EPSILON:   podpořené projekty

   Výsledky 1. veřejné soutěže programu EPSILON

1.   Projekty  určené k podpoře (skupina 1), které vzhledem k objemu finančních prostředků ve výši 250 mil. Kč
pro veřejnou soutěž budou podpořeny a poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání
Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

2.   Projekty  určené k podpoře (skupina 2), které mohou být podpořeny pouze v případě dalšího navýšení finančních
prostředků do rozpočtu poskytovatele na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva o
poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V
tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny, a to až do výše alokace stanovené v
Zadávací dokumentaci, tj. 500 mil. Kč.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže
uvedených projektů.

3.   Projekty  doporučené k podpoře (skupina 3), které však vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro
tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1 a 2. V tomto případě
budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.

4.   Projekty , které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Celkem bylo do soutěže doručeno 725 návrhů projektů, do
hodnocení postoupilo 717 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 91, což znamená 12,6% míru úspěšnosti*.

  1. veřejná soutěž programu EPSILON

Harmonogram 1. VS programu EPSILON na rok 2014:

Soutěžní lhůta 6. 5. 2014 - 30. 6. 2014
Hodnotící lhůta 1. 7. 2014 - 31. 12. 2014

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/pata-verejna-soutez-epsilon.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/pata-verejna-soutez-epsilon.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/pata-verejna-soutez-epsilon.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/122-mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy/1427-call-2017-chist-era.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/122-mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy/1428-call-2018-chist-era.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/ctvrta-verejna-soutez/1340-vyhlaseni-vysledku-vyhodnoceni-splneni-podminek-4-verejne-souteze-programu-epsilon.html
https://tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=917:3-verejna-soutez-programu-epsilon&catid=14:novinky&Itemid=464
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/94-programy/epsilon/667-2-verejna-soutez-programu-epsilon.html
http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304
http://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/vyhlaseni/1._Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_v%C3%BDsledk%C5%AF_na_web_-_podpo%C5%99en%C3%A9_projekty.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/vyhlaseni/2._Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_v%C3%BDsledk%C5%AF_na_web_-_nedostatek_financ%C3%AD_250-500.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/vyhlaseni/3._Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_v%C3%BDsledk%C5%AF_na_web_-_nedostatek_financ%C3%AD_2.pdf
http://www.tacr.cz/dokums_raw/epsilon/vyhlaseni/4._Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_v%C3%BDsledk%C5%AF_na_web_-_nepodpo%C5%99en%C3%A9_projekty.pdf
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
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Lhůta pro zveřejnění výsledků do 31. 12. 2014 na   www.tacr.cz

• Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
• Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
• Prostředí pro kvalitní život
Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových
produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých
budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit
nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových
materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:
• Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
• Podprogram 2 - Energetika a materiály
• Podprogram 3 - Životní prostředí
Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se
zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015
až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019. Uvedená délka trvání programu je stanovena z
důvodu nutnosti jeho vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do
praxe. Z tohoto důvodu pro roky 2023 – 2025 není uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.
Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na
jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých
veřejných soutěží. Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou veřejnou soutěž bude
stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady.
Z hlediska zaměření programu EPSILON a s ohledem na získané zkušenosti z předchozích programů podporujících
aplikovaný výzkum a experimentální vývoj z veřejných prostředků se očekává průměrná výše podpory na jeden projekt
10 mil. Kč. Výdaje na realizaci programu budou uplatňovány v závislosti na možnostech státního rozpočtu v návrhu
výdajů na výzkum, vývoj a inovace na příslušná období.
V programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z
následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):
P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.
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.

http://

