
 

 

GENDER-NET Plus Cofund  

Od 20. prosince 2017 mů ž ete podá vát sve  projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET 
Plus Joint Call 2017 v rá mci sche mátů ERA-NET Cofůnd. Vy žvá se temáticky žáme r ůje ná projekty, 
ktere  žohledn ůjí  v obsáhů vy žkůmů genderovoů dimenži - projekty integrůjí cí  požnátky ž oblásti 
vlivů pohláví  (biologicke  fáktory) á genderů (socio-kůltůrní  fáktory) do práxe. TA C R podpor í   
v nejů spe s ne js í ch projektech c eske  sůbjekty mežiná rodní ch konsorcií  v celkove  vy s i 740 700 €. 
Podmí nkoů je žáme r ení  projektů  ná aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvys s í  
povolená  mí rá podpory pro tůto vy žvů je 85 % ná c eskoů c á st projektů. Termí n pro pr í jem žkrá cene  
verže ná vrhů  projektů  (tžv. pre-proposáls) je 1. března 2018 (17:00 CET). Te mátá spolec ne  vy žvy 
jsoů: 

Aby konsorcium projektu mohlo být způsobilé, musí být splněna tato kritéria: 

 de lká projektů  máx 36 me sí ců  
 nejžážs í  termí n žác á tků r es ení  projektů 1. 3. 2019 
 nejžážs í  termí n konce projektů 31. 12. 2021 
 mežiná rodní  konsorciům: 

 můsí  mí t minimá lne  tr i pártnery; 
 pártner i můsí  by t ž nejme ne  tr í  odlis ny ch žemí  

 káž dy  pártner můsí  splnit sve  ná rodní  podmí nky - viž Fůnding Orgánisátion Růles. 

Kdo může podat projekt? 

Vy žvá bůde vyž ádovát, áby projekty pr edklá dálá mežiná rodní  konsorciá slož ená  ž pártnerů   
ž nejme ne  tr í  žů c ástne ny ch žemí  (viž pr ehled žemí  ní ž e). Dáls í  pártner i ž jiny ch žemí  mohoů by t 
soůc á stí  konsorciá, pokůd si mohoů žájistit vlástní  fináncová ní . Káž dy  poskytovátel (tžv. RFO - 
Reseárch Fůnding Orgánisátion) ž dáne ho stá tů fináncůje v projektech sve  ná rodní  sůbjekty.  
Je nůtne , áby vs ichni pártner i projektů spln ováli právidlá žpů sobilosti pr í slůs ne  RFO. 

1. Good health and well-being 
 Gender-básed violence 
 Sex, gender ánd ágeing 
 Sex, gender ánd heálth 

 
2. Infrastructure, industrialization and innovation 

 Gender ánd new technologies 
 Gender in entrepreneůrship ánd in the innovátion system 

 
3. Climate action 

 Gender dimension in climáte behávioůr ánd decision-máking 
 
Ví ce informácí  k te mátů m náležnete v dokůmentů Annoůncement of Opportůnity - Cáll Topics. 

Co si představit pod projekty zohledňujícími genderovou dimenzi? 

 bežpec nostní  pá sy pro te hotne  ž eny 
 technologie áůtomáticke ho pr episů r ec i ná text žohledn ůjí cí  nápr . rů žnoů vy s ků hlásů 
 ásistenc ní  technologie pro seniorky á seniory 
 nerovne  dopády žnec is te ní  ná můž e á ž eny 

 
Ví ce pr í kládů  náležnete v Pr í růc ce pro vyhodnocení  genderove  dimenže. 

http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Funding-Organisation-Rules-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/gender/Prirucka_pro_vyhodnoceni_genderove_dimenze_v_obsahu_vyzkumu_a_inovaci.pdf


 

 

Seznam zemí a poskytovatelů podpory: 

K vyhledá ní  vhodny ch pártnerů  do projektů sloůž í  áplikáce Gender-Net Plůs Pártner Linkáge Tool  
ná strá nce GENDER-Net Plůs nebo táke  mů ž ete vyůž í t Pártner Seárch ná strá nce Reseách Párticipánt 
Portál - Eůropeán Commission. 

Jak probíhá podávání projektů? 
 
Dle c eske  legislátivy je nůtne  spolec noů vy žvů reáližovát ve dvoů fá ží ch: 

 mežiná rodní  vy žvá 
 ná rodní  vy žvá 

 
V mežiná rodní  vy žve  jsoů ž á dosti o finánc ní  podporů podá vá ny ve dvoů stůpní ch. Ž ádátele  nejprve 
pr edlož í  žkrá cenoů verži ná vrhů projektove  ž á dosti (tžv. pre-proposál). V pr í páde  ů spe s ne ho 
hodnocení  v tomto první m kole jsoů vyžvá ni k pr edlož ení  ů plne ho ná vrhů projektove  ž á dosti  
(tžv. fůll proposál). Jeden ž pártnerů  konsorciá projektů je vž dy ůrc en do role koordiná torá projektů  
á potvržůje žá cele  konsorciům odeslá ní  spolec ne ho projektove ho ná vrhů prostr ednictví m 
elektronicke ho syste mů pro podá vá ní  ž á dostí  (EPSS). 

Elektronicky  syste m spolec ne  s dáls í mi informácemi k mežiná rodní  vy žve  á pr í růc koů pro podá ní  
ž á dosti  je k dispožici ná strá nká ch http://gender-net-plůs.eů/joint-cáll/cofůnded-cáll/. 

C eske  sůbjekty v projektech prokážůjí  svoů žpů sobilost dle c esky ch podmí nek definovány ch  

v dokůmentů Fůnding Orgánisátion Růles (ví ce informácí  táke  viž ní ž e “Kdo může být uchazeč a ...”).  

http://gender-net-plus.eu/joint-call/partnering/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://proposals.etag.ee/gendernetplus/log-in
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Funding-Organisation-Rules-1.pdf


 

 

Kdo může být uchazeč a jaké podmínky musí splňovat? 
 
Uchazeči:  -   podniky (prá vnicke  osoby) dle Pr í lohy c . 1 Nár í žení  Komise (EU) - viž pr í lohy 
  - vy žkůmne  orgánižáce, ktere  spln ůjí  definici vy žkůmne  orgánižáce podle c l. 2  
                          odst. 83  Nár í žení  
  -   žpů sobily m ůchážec em mů ž e by t jáko fyžická  osobá poůže podnikatel, ktery  vykoná vá  
       hospodá r skoů c innost dle Pr í lohy 1 Nár í žení , tžn. fyžická  osobá, která  vykoná vá     
                          podnikátelskoů c innost dle žá koná c . 455/1991 Sb., o ž ivnostenske m podniká ní     
                          (ž ivnostensky  žá kon), v plátne m žne ní  

Povinné přílohy českého subjektu - prokázání způsobilosti 

Podmí nkoů podá ní  projektů do mežiná rodní  vy žvy jsoů i povinne  pr í lohy, ktere  sloůž í  k proká žá ní  

žpů sobilosti c eske ho ůchážec e v mežiná rodní  vy žve  (dle žá koná c . 130/2002 Sb. o podpor e vy žkůmů 

á vy voje ž ver ejny ch prostr edků ):  

 Strůktůrovány  profesní  ž ivotopis r es itele/-ky á ostátní ch c lenů /-ek r es itelske ho ty mů 

 Sežnám máx. 5 nejvy žnámne js í ch projektů  

 Sežnám máx. 5 nejvy žnámne js í ch vy sledků  

 C estne  prohlá s ení  žá ůchážec e 

 U c etní  žá ve rky žá roky 2014, 2015 á 2016, žá rok 2017*  (pokůd je k dispožici) 

 
Dolož ení  povinny ch pr í loh bůde soůc á stí  kontroly splne ní  podmí nek (tžv. formá lní  kontrolá) v rá mci 
1. stůpne  hodnotí cí ho procesů ů mežiná rodní  vy žvy. 
 
Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu budou přijímány do 1. 3. 2018  
do 17:00 CET prostřednictvím datové schránky TA ČR. ID datové schránky: afth9xp 
Uchážec  do pole “VE C” ůvede: „Horižon2020 - GENDER-NET - proká žá ní  žpů sobilosti“. 

*Povinností  ůchážec e je zveřejnění účetní závěrky v pr í slůs ne m rejstr í ků dle § 66 pí sm. c) á § 72  odst. 1 žá koná c .304/2013 Sb.,  

o ver ejny ch rejstr í cí ch prá vnicky ch á fyžicky ch osob á žá koná c .563/1991Sb., žá koná o ů c etnictví , je-li mů táto povinnost ůvedeny mi 

pr edpisy stánovená 

Jak funguje podání žádosti? 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/cestne_prohlaseni_uchazece.docx


 

 

20. 12. 2017  
Vyhlá s ení  spolec ne  mežiná rodní  vy žvy GENDER-NET Plůs 

Cáll 2017  

1. 3. 2018  
Termí n pro pr í jem žkrá cene  verže ná vrhů  projektů   

(pre-proposáls)  

polovina března - konec května 

2018  

1. fá že  hodnotí cí ho procesů - kontrolá  žpů sobilosti  

á hodnocení  projektovy ch ná vrhů   

červen 2018 (1. týden)  
Vy žvá k pr edlož ení  plny ch verží  ná vrhů  projektů    

(fůll-proposáls)  

polovina července 2018  Termí n pro pr í jem plne  verže ná vrhů  projektů   

konec července - konec září 2018  
2. fá že hodnotí cí ho procesů - kontrolá žpů sobilosti  

á hodnocení  plny ch ná vrhů  projektů   

polovina října 2018  
Rožhodnůtí  o vy be rů projektů  ůrc eny ch k podpor e  

(ž mežiná rodní  vy žvy) 

konec října 2018 Ná rodní  vy žvá 

1. 3. 2019  Nejžážs í  termí n pro žápoc átí  podpor ene ho projektů  

31. 12. 2021  Nejžážs í  termí n pro ůkonc ení  podpor ene ho projektů  

Hodnocení a výběr projektů k podpoře 

Hodnocení  á vy be r projektů  probí há  ná mežiná rodní  ů rovni. Ví ce informácí  k hodnotí cí mů procesů  
á krite rií m hodnocení  náležnete v dokůmentů Eválůátion procedůre. 

Způsobilé náklady 

Žpů sobile  ná klády jsoů ůvedeny á rožepsá ny do jednotlivy ch kátegorií  v c lá nků 17 Vs eobecny ch 
podmí nek (verže 4), pr ic emž  v te to spolec ne  vy žve  nepatří mezi způsobilé náklady kátegorie 
investice a stipendia.  

Ná klády ná sůbdodá vky jsoů ůžnátelny mi ná klády, pokůd se vžtáhůjí  k vy žkůmny m c innostem, ktere  
jsoů definová ny v ná vrhů projektů.  

Míra podpory 

Nejvys s í  povolená  mí rá podpory že strány TA C R pro tůto vy žvů je 85 % celkovy ch ůžnány ch 
ná kládů  ná c eskoů c á st projektů. Od c eske ho sůbjektů v projektů je oc eká vá ná spolůů c ást ve vy s i 
min. 15 % ná fináncová ní  ná kládů . 

Předběžný harmonogram: 

http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Evaluation-procedure-and-timeline-of-call-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view


 

 

 

 

 

Více informací naleznete na www.tácr.cž/mežinárodni-spolůpráce/cofůndove-vyžvy-ii  

nebo http://gender-net-plůs.eů/ 

 

 

G - technicky reáližováne  vy sledky - prototyp, fůnkc ní  vžorek 
Z - poloprovož, ove r ená  technologie 
R - softwáre 
F - prů myslovy  á ůž itny  vžor 
N - certifikováne  metodiky, postůpy á speciáližováne  mápy s odborny m obsáhem 
Hleg - vy sledky promí tnůte  do prá vní ch pr edpisů  á norem 
Hneleg - vy sledky promí tnůte  do sme rnic á prá vní ch pr edpisů  nelegislátivní  pováhy žá vážne   
        pro kompetenc ne  pr í slůs ny  orgá n 
Vsouhrn - soůhrnná  vy žkůmná  žprá vá 
O - ostátní  
 
Výsledkem O - ostatní mohoů by t například slovní ky, ůc ebnice, kriticke  edice, ůc ební  metody  
á pomů cky, psychodiágnosticke  metody, mápovácí  á plá novácí  stůdie, eválůác ní  á dopádove  stůdie, 
dátove  strůktůry á soůbory, prototyp hárdwáre, herní  simůláce á trenáž e ry, áplikáce ICT, pr í slůs ne  
vy stůpy ůvedene  v Registrů ůme lecky ch vy stůpů , vní mátelne  vlástnosti prodůktů, žálož ení  podniků 
(stárt-ůp, spin-off) á dáls í ... 

Jak vyplňovat finanční ukazatele v EPSS: 

Káž dy  pártner projektů vypln ůje v EPSS v c á sti "Bůdget reqůest" ů dáje o rožpoc tů projektů pro jeho 
stránů. Máximá lní  pr í půstná  mí rá podpory ná c eskoů c á st projektů c iní  85 % celkovy ch žpů sobily ch 
ná kládů . Žájis te ní  15% sámofináncová ní  je nůtností . C es tí  ž ádátele  v c á sti “Bůdget Reqůest” vyplní 
celkovou částku nákladů (100%) vžtáhůjí cí  se ná c eskoů stránů projektů. Ž ádátele  můsí  v syste mů 
definovát rožde lení  meži sámofináncová ní m (15 %) á pož ádovány m pr í spe vkem od TA C R (85 %). 

Národní výzva 

Ná žá kláde  vy sledků  mežiná rodní  vy žvy Gender-Net Plůs Cáll 2017 TA C R vyhlá sí  ver ejnoů soůte ž  

pro ů spe s ne  projekty c esky ch sůbjektů  ž te to vy žvy. Projekty posoůžene  á vybráne  v mežiná rodní  

vy žve  již  nejsoů v ná rodní  vy žve  hodnoceny ž ve cne ho hlediská. Smyslem ná rodní  vy žvy je splnit 

pož ádávky dáne  ná rodní  legislátivoů á podmí nkámi TA C R. Ver ejná  soůte ž  bůde vyhlá s ená 

právde podobne  v r í jnů 2018. Soůte ž ní  lhů tá potrvá  43 dní . Konkre tní  dátům bůde ůpr esne no  

ná žá kláde  vy sledků  mežiná rodní ho hodnocení . Ná sledne  bůde mož ne  žápoc í t s reáližácí  projektů .  

Podporované výsledky 

V te to spolec ne  mežiná rodní  vy žve  mohoů by t podporová ny poůže projekty áplikováne ho vy žkůmů, 

ktere  pr edpoklá dájí  dosáž ení  alespoň jednoho ž ná sledůjí cí ch drůhů  vy sledků  (kátegorižáce dle 

rejstr í ků informácí  o vy sledcí ch): 

http://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii
http://gender-net-plus.eu/


 

 

Poskytovatel  Stát  Alokace (€)  

CNRS Fráncie 
CNRS fůnding contribůtion 

to the Action will be 

mánáged by the ANR.  

MINECO S páne lsko    300 000 

RCN Norsko 1 060 000 

SRC S ve dsko 1 070 000 

HEA-IRC Irsko 600 000 

FWF Rákoůsko 400 000 

FNRS Belgie 200 000 

TA CR C eská  repůbliká 740 700 

RPF Kypr 400 000 

MOST Ižráel 400 000 

ETAg Estonsko 50 000 

MOH-IT Itá lie 600 000 

ANR Fráncie 200 000 

FBLC S páne lsko 100 000 

NSERC Kánádá 450 000 

CIHR Kánádá (**)1 030 000 

(**) C á stká pr edstávůjí cí  $ 1,5 milionů (CAD) poůže pro gránty. 

Seznam zúčastněných poskytovatelů a jejich alokace:  

Přílohy:  

Nár í žení  Komise (EU) c . 651/2014 

GENDER-NET Plůs Fůnding Orgánisátion Růles 

GENDER-NET Plůs Fůrther Reqůirements  

GENDER-NET Plůs Generál Eligibility  

GENDER-NET Plůs Pre-proposál sůbmission gůidelines  

GENDER-NET Plůs Pre-proposál Detáiled Project Description TEMPLATE  

GENDER-NET Plůs Annoůncement of Opportůnity – Cáll Topics  

GENDER-NET Plůs Eválůátion procedůre ánd Timeline for the cáll  

Vs eobecne  podmí nky (verže 4)  

Více informací naleznete na www.tácr.cž/mežinárodni-spolůpráce/cofůndove-vyžvy-ii  

nebo http://gender-net-plůs.eů/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Funding-Organisation-Rules-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Further-Requirements-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-General-Eligibility-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Pre-proposal-submission-guidelines-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Pre-proposal-Detailed-Project-Description-TEMPLATE.docx
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-2.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Evaluation-procedure-and-timeline-of-call-3.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B622yqZqtyZTU25zdkI3bk1GQlE/view
http://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii
http://gender-net-plus.eu/

