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M-ERA.NET 3 Call 2022 

Témata výzvy:  

1. Materials for energy 
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 for electronics 

Seznam zapojených zemí:  

 

V této mezinárodní výzvě jsou návrhy projektů podávány ve dvou stupních. Uchazeči prostřednictvím 
společného elektronického systému „Submission System“  https://www.m-era.net/joint-calls/joint-
call-2022    nejprve předloží zkrácenou verzi návrhu projektu (tzv. "pre-proposal"). Současně je třeba 
doplnit a zaslat TAČR application form a čestné prohlášení. Je-li tento návrh projektu kladně 
zhodnocen, jsou uchazeči vyzváni k předložení úplného návrhu projektu (tzv. "full proposal") opět 
prostřednictvím mezinárodního elektronického systému. 

Max. délka trvání projektů je max. 36 měsíců.  

Alokace TAČR pro tento program je 1 mil. EUR. 

Maximální finanční podpora TAČR pro jeden projekt je 350 tis. EUR. 

https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2022
https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2022


 

Technická univerzita v Liberci | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |  
Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1 | www.cxi.tul.cz 

Kdo může dotace získat: 

 Uchazeč - koordinátor projektu/další účastník – výzkumné organizace, podniky  
 Mezinárodní konsorcia  složená minimálně ze 3 způsobilých partnerů z nejméně 3 

zapojených zemí 
 Každý poskytovatel (tzv. FPO – Funding Partner Organisation, za Českou republiku je 

to TAČR) z daného státu financuje své národní  uchazeče 

Na co lze žádat dotaci: 

 osobní náklady/výdaje včetně stipendií v rozsahu nezbytném pro řešení projektu, 
stipendia; 

 náklady na subdodávky - jsou uznatelnými náklady, pokud se vztahují na služby 
výzkumné povahy. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu za celou dobu řešení 

 ostatní přímé náklady - představují náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, 
další provozní náklady, náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku, cestovní náklady atd. 

 režijní náklady – flat rate do výše 25 % nebo full cost. 

Maximální intenzita podpory pro jednotlivé kategorie činností a jednotlivé kategorie 
účastníků 

 

Maximální  intenzita podpory na českou část projektu je 85 % z celkových 
uznatelných nákladů. 
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Důležité termíny: 

Zkrácená verze návrhu projektu (pre-proposal) se podává prostřednictvím „Submission 
System“( https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022 ) + odeslání Application Form do datové 
schránky TAČR do 15. 6. 2022 do 12:00 hod. 
 

Zveřejnění výsledků 1. kola v průběhu září/října 2022. 

Deadline pro příjem full-proposals bude  17. listopadu 2022. 

Zveřejnění výsledků 2. kola v průběhu únor 2023. 

Zahájení projektu březen 2023.  

Více informací a vzory ke stažení naleznete zde:  

https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2022-2/ 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022 

 
 
Zpracovala: 1. 4. 2022, Ing. Markéta Pánková 
marketa.pankova@tul.cz 
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