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1. ŽÁDOST V PROGRAMU EUREKA A EUROSTARS 
 

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti 

aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je 

podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, 

výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování 

výkonnosti a konkurence-schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. 

Program EUREKA vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje spolupráci 42 členských zemí a Komise 

EU. Některé další země mají statut přidruženého členství. Česká republika je řádným členem 

od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější členské země. Projekty EUREKA jsou orientovány na 

oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky, 

technologie nebo služby, schopné komerčního využití. 

Návrhy projektů do programů EUREKA, EUROSTARS a EURIPIDES jsou předkládány ve dvou 

fázích a to na mezinárodní úrovni v termínech dle jednotlivých výzev 

http://www.eurekanetwork.org/calls 

 

http://www.eurekanetwork.org/calls
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a dále pak do výzvy národního poskytovatele (pokud byl projekt kladně hodnocen a získal na 

mezinárodní úrovni tzv. Label). Návrhy projektů jsou předkládány elektronicky do konce 

uzávěrky na adresu kanceláře EUREKA zveřejněnou ve výzvě. Předkládá se zpravidla jako 

vyplněné formuláře a přílohy (např. smlouva, prohlášení partnerů k účasti na řešení projektu..) 

Některé výzvy jsou tzv. dvoukolové. Tj. nejdříve se předkládá zkrácená verze návrhu projektu a 

teprve na vyzvání hodnotící komise jsou úspěšné projekty podrobně zpracovány. 

Každoročně je zpravidla na konci 1. pololetí zveřejňována výzva mezinárodního programu 

EUREKA CZ - Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES k programu mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA CZ na stránkách národního poskytovatele 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-cz-lf 

 

Zde mohou být přihlašovány pouze projekty, které získaly kladné hodnocení na 

mezinárodní úrovni (tzv. LABEL). 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-cz-lf
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EUREKA Individuální projekty  

Jednotlivé projekty EUREKA jsou mezinárodní projekty tržně orientované na VaV podporované 

a financované prostřednictvím programu EUREKA. Projekty v jakékoliv oblasti technologií 

mohou získat podporu na základě kvality podnikatelského plánu. Tyto projekty jsou obecně 

vedeny malými a středními podniky a zahrnují partnerství alespoň dvou členských zemí 

EUREKA. 

 

členské země EUREKA 

národní informační místa  

 

Partneři v projektu pak mohou být jakéhokoliv typu: MSP, velké firmy, výzkumné instituce a 

univerzity. Budování partnerství, přístup na nové trhy a dohoda o právech k duševnímu 

vlastnictví jsou všechny důležité prvky partnerství v rámci jednotlivých projektů EUREKA. 

Společně pak partneři vyvíjejí nové technologie nebo služby, s konečným cílem dosáhnout na 

trh s inovovaným výrobkem 
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EUREKA label> European Innovation Inside  

Pokud je žádost schválena, pak nový projekt získá prestižní označení 

Eureka.  

Výzkum ukázal, že značka EUREKA nabízí přidanou hodnotu pro 

účastníky projektu z hlediska lepší viditelnost a záruky pro potenciální 

soukromé investory, protože projekt prošel přísným postupem pro 

hodnocení programu Eureka. 

Hodnota a viditelnost štítku je v současné době zvýšena prostřednictvím 

reklamní a marketingové kampaně Štítek se značkou, - viz obrázek výše,  

 

 

Program Eurostars 

Program EUROSTARS je společný program mezi EUREKOU a Evropskou komisí a prvním 

evropským financováním podpory programu, které je speciálně zaměřeno na malé a střední 

podniky provádějící výzkum a vývoj. Program Eurostars stimuluje podniky k mezinárodní 

spolupráci v oblasti výzkumu a inovačních projektů usnadněním 

přístupu k podpoře a financování. 

Prostřednictvím tohoto společného programu, na základě článku 185 

Lisabonské smlouvy, Eurostars si klade za cíl spojit to nejlepší z obou 

světů s přístupem zdola-nahoru, centrální předkládání, proces 

hodnocení, a synchronizované vnitrostátní financování v 33 zemích.  

 

Hlavní zásady: 

Eurostars projekt musí zahrnovat alespoň dva účastníky (právnické osoby) ze dvou různých 

Eurostars zúčastněných zemí. Navíc, uchazečem musí být MSP provádějící výzkum. Role 

účastníků malých a středních podniků v rámci projektu by měla být výrazná. Nejméně 50% z 

hlavní činnosti projektu by mělo být provedeno malými a středními podniky. Konsorcium by mělo 

být dobře vyvážené, což znamená, že žádný z účastníků, nebo země, nebudou muset 

investovat více než 75% z celkových nákladů na projekt.  
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Projekt Eurostars by měl být řízen trhem: maximální doba řešení je tři roky a do dvou let od 

ukončení projektu by produkt výzkumu měl být připraven k uvedení na trh. Výjimkou jsou 

biomedicínské a zdravotnické projekty, kde musí být klinické zkoušky zahájeny do dvou let od 

ukončení projektu. 

Postup pro přípravu a tvorbu projektu naleznete na stránkách programu EUREKA: 

 

Ještě před zahájením přípravy projektu doporučujeme kontaktovat národního koordinátora 

programu v ČR, který má nejčerstvější informace o aktuálním vývoji programů: 

Ing. Josef Martinec 

národní koordinátor programu EUREKA 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

tel: +420 234811512fax: +420 234811713e-mail: josef.martinec@msmt.cz 

 

mailto:josef.martinec@msmt.cz
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Na stránkách http://www.eurekanetwork.org/ naleznete i otevřené výzvy k předkládání návrhů 

projektů pod jednotlivými programy pod záložkou PROJECTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurekanetwork.org/
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Prvním krokem je vyplnění přihlášky v anglickém jazyce na internetových stránkách programu 

EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form: 

 

 

Přihláška má cca 14 stran a je velmi přehledná, takže by neměl být problém s vyplněním, 

předkládá se v jednom vyhotovení s originálními podpisy všech účastníků na poslední straně. 

Účelné je požadovat razítko. 

Chcete-li získat statut EUREKA, pak formulář musí být podepsán nejméně dvěma účastníky 

z různých členských zemí EUREKA ještě před zasedáním rady programu EUREKA, kde bude 

návrh projektu projednán. 

 

http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form
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Dále se musí vyplnit Návrh projektu programu EUREKA v českém jazyce:  

http://www.msmt.cz/file/18887 

 

- předkládá se v jednom vyhotovení s originálními podpisy a razítkem na první straně. 

Nedílnou součástí předkládaného návrhu projektu je „Cooperation Agreement“ opatřená 

podpisy všech řešitelských organizací projektu. 

Veškerou dokumentaci je nutné předat zároveň v elektronické verzi na MŠMT . 

Ing. Josef Martinec 

národní koordinátor programu EUREKA 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

tel: +420 234811512 

fax: +420 234811713e-mail: josef.martinec@msmt.cz 

http://www.msmt.cz/file/18887
mailto:josef.martinec@msmt.cz
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Zákon č. 130/2002 Sb. 

Postupné politické začleňování České republiky do evropských struktur vyvolalo požadavek na 

změnu dosavadní právní úpravy. Stávající zákon (zákon č. 300/1992 Sb.) byl shledán jako 

nevyhovující, a to nejen proto, že neodpovídal závazkům vyplývajícím pro Českou republiku 

z přístupových rozhovorů. V průběhu doby došlo k přijetí dalších zákonů (o veřejné podpoře, o 

rozpočtových pravidlech, o majetku České republiky), přičemž znění dosavadní právní úpravy 

výzkumu a vývoje těmto předpisům neodpovídalo. Nevyhovující byl již samotný název zákona, 

který hovořil o podpoře výzkumu a vývoje ze státních prostředků. Nezohledňoval tu skutečnost, 

že i územní samosprávné celky (obce i kraje) mohou podle svých rozpočtových pravidel rovněž 

poskytovat podporu výzkumu a vývoje, detailnější pravidla pro poskytování této podpory však 

chybí. Ze samotného názvu nového zákona již vyplývá, že došlo k rozšíření jeho působnosti na 

poskytování veřejné (nikoliv jen státní) podpory; jeho pravidla se tedy použijí na poskytování 

podpory výzkumu a vývoje i obcemi a kraji. Dále je třeba uvést, že zatímco oblast účelové 

podpory výzkumu a vývoje byla upravena příslušným vládním nařízením (viz výše), oblast 

institucionální podpory nebyla na úrovni právního předpisu upravena vůbec.1 Cílem nového 

zákona se tak stala komplexní úprava poskytování účelové a institucionální podpory výzkumu a 

vývoje, úprava podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, postup pro hodnocení 

výzkumných záměrů, poskytování informací o výzkumu a vývoji včetně stanovení pravomocí 

jednotlivých orgánů výzkumu a vývoje. Samozřejmě také došlo ke sjednocení terminologie 

právního předpisu. Vzorem pro toto pojmosloví se stala terminologie OECD. V této souvislosti 

zejména došlo k nahrazení pojmů „badatelský výzkum“ a „cílený výzkum“ pojmy „základní 

výzkum“ a „aplikovaný výzkum“. U základního výzkumu se přitom nepředpokládá jeho 

bezprostřední komerční využití, zatímco pojmovým znakem aplikovaného výzkumu by měla být 

jeho využitelnost v praxi. Jednou ze složek aplikovaného výzkumu je výzkum průmyslový, kde 

se přímo předpokládá uplatnění výsledku v nových technologiích, výrobcích a službách 

určených k podnikání. Vůbec poprvé se setkáváme s vyjádřením té skutečnosti, že by 

(aplikované) výsledky výzkumu a vývoje měly být přenášeny na jiné subjekty, které je budou 

posléze využívat. Implicitně je zde tedy vyjádřen další z cílů zákona, kterým je vytvoření 

podmínek pro zvýšení využitelnosti výsledků v praxi. 

  

                                                

1  Důvodová zpráva k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. In: ASPI [databáze]. 
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2. ŽÁDOST V PROGRAMU HORIZON 2020 

Pro žádosti o podporu projektů z evropských komunitárních programů výzkumu a vývoje 

zadávaných direktoráty Evropské komise, zejména DG RTD, DG INFO, DG ENTER a DG 

TREN byly vytvořeny Evropskou komisí elektronické nástroje.  

Pro rámcové programy až do 7.RP byly využívány internetové stránky CORDIS. Od konce r. 

2013 a počátkem r. 2014 došlo k přesměrování na stránky RESEARCH PARTICIPANT 

PORTAL: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

ECAS 

Pro přístup k systému elektronického podání musíte nejprve získat účet s Evropskou komisí na 

účastnickém portálu. Pro vytvoření přejděte na stránku ECAS : 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

Chcete-li změnit ECAS heslo přejděte na: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi 

Chcete-li zobrazit údaje o svém ECAS účtu jděte na: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/ShowDetails.cgi 

Identifikační kód účastníka – organizace (PIC), všichni účastníci (organizace) jsou povinni 

získat Identifikační kód ( PIC ) při registraci organizace a tento kód pak používat pro interakci s 

Evropskou komisí, včetně systému elektronického podání. Používáním PIC se zabrání 

opakovanému zadávání stejné organizace a urychlí zpracovávání informací příslušnými útvary 

Evropské komise. 

Výkon a dostupnost systému Elektronický proces podávání návrhů projektů může být někdy 

pomalejší, než se očekávalo a to v závislosti na celé řadě podmínek, jako je rychlost připojení 

k internetu, aktuální datová zatížení systému atd. Z tohoto důvodu je potřeba vždy 

zpracovávané procesy dokončovat a ukládat. 

Uzávěrka přihlášek Odešlete svůj návrh dříve než je avizované datum a hodina uzávěrky. 

Nemusíte čekat až na poslední chvíli. V průběhu soutěžní lhůty lze návrh odeslat i vícekrát, 

Pokaždé nová verze návrhu nahradí předchozí. Vždy obdržíte potvrzující email z každého 

podání. 

Předložené návrhy Evropská komise vyhodnotí všechny způsobilé návrhy s cílem určit pro 

možné financování ty, které mají dostatečně vysokou úroveň kvality. Toto hodnocení se provádí 

nezávislými odborníky. Systém elektronického podání umožňuje předkládání návrhů pomocí 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/ShowDetails.cgi
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internetové aplikace. Zde si můžete zvolit typ akce (dříve nazývaný jako „režim financování“ pro 

7. RP), spravovat seznam účastníků a jejich kontaktní údaje, komunikovat s partnery v návrhu, 

nahrát potřebné soubory, a vyplnit administrativní formuláře. Návrh musíte odeslat před 

uzávěrkou výzvy. Všechna nahraná data jsou bezpečně uložena na serveru, který je přístupný 

pouze koordinátorovi a partnerům návrhu projektu až do uzávěrky výzvy. Systém je integrován 

s Účastnickým portálem ECAS. 
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Níže zobrazený diagram ukazuje klíčové systémové interakce 
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Účastnický portál Evropské komise lze využívat pro tyto záměry:• najít možnosti 

financování 

 najít partnery pro vaše návrhy 

 předkládání návrhů 

 definování grantové dohody s útvary Evropské komise 

 řízení výkazů nákladů, zpráv a plateb 

Pro přístup k účastnickému portálu využijte domovskou stránku portálu: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Bez zaregistrování na portálu, budete moci použít pouze následující možnosti: 

1) Najdi výzvu (CALLS), do které můžete odeslat návrh projektu až po svém zaregistrování: 

2)  

2) Přístup ke své účasti na výzkumných projektech:  
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3) Přístup k informacím o již registrovaných organizacích: 

 

Pro přístup k portálu účastníka a jeho základních služeb, včetně podání do systému, vyžaduje 

registraci v European Commission Authentication Service (ECAS). ECAS registrace je popsána 

dále v tomto dokumentu. Jakmile se přihlásíte, získáte přístup k celé řadě služeb na portálu, 

v závislosti na vaší roli a pověření. 

Níže uvedené příklady ukazují příklad zobrazení stránky vaší organizace s nabídkou závislou 

na vaší „roli“ v rámci projektů i organizace. 
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Následující vizuální příklad ukazuje, jak můžete získat přístup na stránku mé návrhy:  

Menu po přihlášení:  

V mé návrhy stránce si můžete prohlédnout své návrhy a pomocí tlačítek Akce pro zobrazení / 

upravit váš návrh, aby se zobrazil předložený návrh anebo můžete návrh odstranit.  
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Níže uvedený příklad zobrazuje, kde můžete začít s předložením svého návrhu do vybrané 

výzvy (po přihlášení): 

 

 

Úprava nebo odebrání již vytvořeného návrhu  

V účastnickém portálu můžete editovat již vytvořený návrh přístupem na stránku "Moje návrhy". 

Všechny  

Pro přístup na stránku "Moje návrhy", proveďte následující kroky:  

1. Přejděte na účastníka portálu: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

2. Klikněte na tlačítko Přihlásit se. Použitím uživatelského jména a hesla se přihlásíte do ECAS. 

V levém horním rohu obrazovky, klepněte na mé návrhy. Kromě informací o již předložených či 

rozpracovaných návrzích, které se zobrazí, můžete přejít přímo do elektronického podání. 

Kliknutím na některý z odkazů umístěných ve sloupci ACTIONS pro příslušný návrh můžete 

opravovat, zobrazovat i mazat projekty – viz níže uvedený příklad: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Poznámka:  

V závislosti na stavu návrhu některé z tlačítek nemusí být k dispozici. Například, v případě VS 

tlačítka Návrh nebyl dosud předložen - pak se nebude zobrazeno tlačítko VS. 
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IDENTIFIKACE účastníka (osoby) 

Pro předložení návrhu projektu, musíte mít zřízený účet ECAS. Přístup na účet ECAS je přísně 

osobní a nepřenosný.  

Pokud již máte účet ECAS - přihlášení  

1. Nejdříve otevřete ECAS přihlašovací stránku. Ujistěte se, že se přihlašujete z "vnější" 

domény - doména je uvedena v šedém poli vpravo nad řádkem uživatelské jméno / heslo: 

 a) Pokud ano, přejděte na další krok a přejděte ke kroku 3 přihlášení  

 b) Pokud ne, klikněte na tlačítko Change it a jít do Where are you from? na obrazovce. 
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2. V oddílu Where are you from? na obrazovce, klikněte na možnost EXTERNAL. Tím se 

dostanete na přihlašovací údaje. 
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3. Na přihlašovací obrazovce zadejte ECAS uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu. 

 

4. Do pole Password zadejte své heslo ECAS. 

5. Klikněte na Login 

 

Pokud nemáte ještě účet s Evropskou komisí, pak si ho můžete vytvořit během několika minut. 

Přejdete na domovskou stránku účastnického portálu, kliknutím otevřete ECAS a zaregistrujete 

se. 

Níže uvedený příklad. 

Všechna pole v registračním formuláři jsou povinná. 

Proveďte následující kroky: 

1. Zvolte si uživatelské jméno a zadejte je 

2. Zadejte své jméno a své příjmení. 
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3. Zadejte svůj e-mail. Po dokončení registrace bude potvrzovací e-mail odeslán na tuto e-

mailovou adresu. 

4. Zadejte svoji e-mailovou adresu znovu v políčku Potvrzení e-mailu. 

Obě e-mailové adresy se musí shodovat! 

5. Vyberte e-mailový jazyk, který chcete vůči Evropské komisi použít pro e-mailovou komunikaci 

s vámi. 

6. Do pole Zadejte kód pole, zadejte pět znaků zobrazených v modrém poli nad polem. 

Z bezpečnostních důvodů znaky nejsou zobrazeny zřetelně a nesmí být kopírovány z modrého 

pole. Pokud nemůžete přečíst znaky v modrém poli anebo zadáte-li je, ale zobrazí se chybová 

zpráva, pak zkuste následující postup: 

a) Klikněte na tlačítko znovu načíst jinou kombinaci znaků a zadejte je do pole Zadejte kód pole. 

b) Poslechněte si audio záznam. Budete muset použít váš počítač - reproduktory nebo 

sluchátka. 

7. Klikněte na odkaz prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci Zadejte kód pole a přečtěte 

si ji v novém okně, které se otevře. Pokud souhlasíte, zavřete okno Ochrana osobních údajů a 

zkontrolujte zaškrtnutí příslušného políčka  

8. Klikněte na tlačítko: Sign up 
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Role: Koordinátor, Partner, Rozhodčí a Kontaktní osoba 

Role, které jsou k dispozici v systému jsou: 

 koordinátor 

 partner 

 rozhodčí 

 kontaktní osoba 

Každý návrh projektu má koordinátora a každý z partnerů má hlavní kontaktní osobu a může 

volitelně mít jednu nebo více dalších kontaktních osob. 

1. Koordinátor - působí jako jediný styčný bod mezi účastníky a Komisí pro příslušný 

návrh. Koordinátor je obvykle zodpovědný za obsah předloženého návrhu, a za tvorbu 
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konsorcia, které bude projekt řešit a je vždy prvním účastníkem. V některých výzvách 

však může být pouze jeden účastník a zde účastník bude také v roli koordinátora 

daného návrhu projektu. 

2. Partner - Jste-li v roli partnera předkládaného návrhu, budete vyzváni koordinátorem 

k vyplnění administrativních formulářů, které obsahují kontakty a detaily adresy. Většina 

polí však již bude předvyplněna údaji nataženými z databáze komise. 

3. Rozhodčí (Referee) - Pro některé výzvy ( Marie Curie Sklodowska - Curie Actions / akce 

mobility ), můžete být vyzváni, abyste se podíleli na návrhu projektu jako rozhodčí . 

Rozhodčí je osoba jmenovaná Koordinátorem projektu, která může doporučit kvalitu 

účastníka (Referenčním dopisem).  

4. Kontaktní osoba: Jsou navrženy koordinátorem nebo jeho partnery. Některé práce na 

vyplňování nebo prohlížení částí předkládaných návrhů projektů, především formulářů 

mohou být svěřeny dalším kontaktním osobám. Těmto osobám mohou být udělena plná 

přístupová práva či přístup jen pro čtení. 

Elektronické podání návrhu projektu  

Zobrazení systému elektronického podání:  

1. CREATE DRAFT - zahájení tvorby návrhu (ve vizuálním příkladu níže, 

2. Tlačítka na dostupných akcí. 

3. ID karta vašeho návrhu - zobrazí na levé straně obrazovky.  

4. Kontrola stavu (Konfigurační nástroj) - je zobrazeno v levé dolní části obrazovky. konfigurace 

splňuje minimální požadavky. 

5. Navigační tlačítka jsou k dispozici v pravém spodním rohu obrazovky. 
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UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si prosím pozorně pracovní program a zadávací dokumentaci na 

účastnickém portálu. Návrhy jsou způsobilé pouze za určitých podmínek a kontrolní systém 

zobrazuje chybová hlášení, pokud tyto podmínky nejsou splněny, systém vám neumožní 

předložit návrh. 

VÝBĚR TYPU AKCE 

V závislosti na konkrétní výzvě, bude na webu zveřejňován seznam druhů činností (dříve 

nazývané "režimy financování" pro účast v 7. RP). Koordinátor návrhu musí zvolit tu správnou.  

Podívejte se do pracovního programu a dokumentace v informačním balíčku, který je dostupný 

na účastnickém portále. Po výběru příslušné činnosti, klikněte na SELECT.  

Když vyberete typ akce, klikněte na tlačítko pokračovat. NEXT 
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Získání povinného účastnického kódu nebo PIC 

Účastnický identifikační kód (PIC) je jedinečné devítimístné číslo, které pomáhá Evropské 

komisi identifikovat jednotlivé účastníky. Používá se ve všech grantových interakcích mezi 

účastníky a Komisí.  

Pokud se vaše organizace již podílela na řešení projektů 7. rámcového programu, pak je 

pravděpodobné, že organizace již získala PIC (je tzv. validovanou organizací). Toto můžete 

zjistit na účastnickém portálu: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.html 

Všichni účastníci, kteří již mají přiděleno PIC je musí používat k identifikaci v systému pro 

podávání návrhů projektů. Po zadání PIC se některé formální části návrhu projektu vyplní 

automaticky. Pokud PIC zatím pro vaši organizaci nemáte přiděleno, pak je možné získat 

registraci organizace v Unique Registration Facility (URF). Registrace trvá jen několik minut. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.html 

Při hledání vaší organizace pomocí zadávání textu (např. Právní název), vezměte prosím na 

vědomí, že nově registrované organizace se budou zobrazovat v systému až dnem 

následujícím po jejich registraci po 05:00 SEČ / SELČ času. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/index.html
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Pokud se vám data, která se načtou pomocí zadání PIC, zdají být nesprávná, máte možnost 

změnit některé detaily. Tyto změny budou platné pouze pro tento návrh projektu. 

Cílem PIC je identifikovat organizaci a potvrzení informací se bude dít až v pozdější fázi, pokud 

bude návrh vybrán k finanční podpoře. 

 

Poznámka:  

Pokud vaše organizace má přiděleno PIC, pak musí mít jmenovanou osobu, která je odpovědná 

za správnost administrativních náležitosti mezi organizací a Evropskou komisí (Legal Entity 

Appointed Representative – LEAR)  

Vaše organizace: funkce PIC hledání Pokud neznáte číslo PIC vaší organizace, můžete použít 

funkci vyhledávání. Chcete-li tak učinit, postupujte podle níže uvedeného návodu:  

Klikněte na tlačítko SEARCH v pravém dolním rohu. 

 

Nyní se otevře další okno: 
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Příklad:

 

Formuláře, soubory a odesílání návrhů 
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Pouze koordinátor projektu můžete nahrát část B (vlastní návrh projektu) a odeslat návrh 

projektu poskytovateli. 

Partneři si mohou zobrazit náhled formulářů, stáhnout šablonu a nahrané soubory. Pouze 

koordinátor projektu může návrh vrátit k předchozímu kroku 4 a změnit nebo odstranit další 

účastníky (organizace) a souvisejících kontaktní osoby. 

Partneři mohou prohlížet údaje o organizacích a další kontaktní údaje. 

Editační formuláře - Off-line nebo online 

Koordinátor je jedinou osobou, která může vyplnit všechny formuláře včetně rozpočtové tabulky 

a vlastní administrativní údaje. Ostatní účastníci jsou oprávněni pouze upravovat údaje své 

vlastní organizace a podrobné kontaktní informace Klikněte na tlačítko EDIT FORM přístup 

k formulářům. Počkejte, až se načtou soubory a můžete začít s vyplňování formulářů, což může 

trvat i několik sekund v závislosti na rychlosti vašeho počítače. 

Formuláře se vyplňují pomocí Adobe PDF reader, a to buď v režimu "on-line" nebo v režimu "off-

line". 

Úprava formuláře ve formátu PDF v režimu on-line znamená, že konfigurace vašeho systému 

splňuje minimální požadavky na softwarové vybavení. Za těchto podmínek se formulář otevře 

až v rámci internetového prohlížeče. 

Kontrolní konfigurační nástroj, který se nachází v levém spodním rohu obrazovky, automaticky 

ověří, zda vaše softwarové vybavení splňuje minimální systémové požadavky. 

Formuláře - obecné informace o používání  

Formuláře jsou ve formátu PDF. Všechna pole ve formuláři musí být vyplněna. Pole, kde 

informace chybí, jsou zvýrazněna růžově. Podbarvení zmizí po vyplnění. 

Odesílání návrhů projektů 

Vyplnění formulářů v části A a nahrání souborů do části B ještě neznamená, že návrh je 

předložen. Teprve kliknutím na tlačítko Odeslat (SUBMIT), je tato verze návrhu podána. 

Systém provádí omezenou automatickou validaci návrhu. Pokud narazí na nějaké problémy 

(jako jsou chybějící údaje, špatný formát souboru, nadměrná velikost souboru, ...), zobrazí se 

na obrazovce chybové hlášení a podání bude blokováno podání do doby odstranění 

nedostatků. Pokud se jedná o zásadní nedostatky, pak koordinátor musí zopakovat všechny 

výše uvedené kroky. 
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Je-li návrh úspěšně podán, zobrazí se zpráva, že návrh byl přijat. Systém také odešle e-mail 

s potvrzením předložení návrhu. Pokud bude návrh projektu odesílán příliš blízko ke konci 

soutěžní lhůty, existuje vážné riziko, že se nepodaří návrh projektu předložit včas. Můžete 

nahrát Část B nebo odesílat návrh tolikrát, kolikrát budete chtít před uzávěrkou výzvy, ale 

rozhodně se nedoporučuje čekat až na poslední chvíli, aby podání stačilo proběhnout. 

Pokaždé, když nahrajete do části B nový dokument, musíte kliknout na tlačítko SUBMIT pro 

uložení changes.1 . 

Stránka odeslaného návrhu 

 

Revise proposal - klikněte na tuto možnost pro vrácení ke kroku 5, pokud potřebujete, aby 

návrh zrevidovat. Koordinátor může pokračovat v úpravě návrhu a předložením revidované 

verze se přepíše předchozí a to až do konce soutěžní lhůty. 

Download proposal - stáhnout návrh. Po předložení návrhu je doporučeno, aby si jej 

koordinátor stáhl k ověření, zda bylo vše řádně odesláno. Stažený návrh bude digitálně 

podepsán a opatřen časovým údajem. V závislosti na zatížení systému může tato akce trvat 

nějakou dobu, než je to umožněno. 
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Withdraw proposal - vzetí návrhu zpět. Je-li návrh stažen, nebude hodnocen. Nicméně, 

systém bude požadovat důvod pro odstoupení od smlouvy. 

Příklad: 
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Přizvání partnera do projektu 

Koordinátor vás přizve k účasti na návrhu projektu jako partnera. Obdržíte elektronickou 

pozvánku (e-mail) s detaily návrhu a odkaz pro přístup k Participant Portal. Poznámka: Pro 

přístup k systému elektronického podání, musíte mít účet ECAS. Pokud ještě nemáte účet, 

systém vás provede nezbytnými kroky. Jakmile vstoupíte do systému elektronického podání, 

zobrazí se krok 5 v procesu podání procesu, kde je možno upravovat – tlačítko EDIT Tlačítko 

FORM umožňuje přístup k elektronickým administrativním formulářům a dalším údajům, jak 

Vaše účast vyžaduje. Chcete-li otevřít kontaktní údaje konsorcia, klikněte na tlačítko BACK - 

systém ukáže krok 4 z procesu podání. 

Pokyny pro vyplnění formulářů 

Při otevření formuláře PDF, budete muset ověřit nebo vyplnit své úřední formuláře. Klikněte na 

tlačítko SHOW MYSECTIONS pro přístup k formuláři a pokračujte k dokončení vkládání 

požadovaných informací. Po dokončení zkontrolujte a ověřte, že je vše řádně vyplněno. Pro 

ověření, použijte VALIDATE FORMS tlačítko umístěné ve spodní části stránky. 

Kontroly před konečným odesláním 

1. Máte souhlas všech členů konsorcia k předložení návrh? 

2. Je nahrána Část B ve formátu Portable Document Format (PDF)? 

3. Název Části B (file name) obsahuje pouze písmena A až Z a čísla od 0 do 9 bez 

speciálních znaků? 

4. Už jste si vytiskli svoji část B, zkontrolovali, zda je to opravdu soubor, který má být a že 

je kompletní a čitelný? (Po uzávěrce výzvy už nebude možné tento soubor vyměnit). 

5. Byla respektována minimální velikost písma (11) a omezení stránek pro jednotlivé 

oddíly? 

6. Je váš soubor  - Část B v limitu velikosti souboru? 

7. Už jste antivirovým programem zkontrolovali váš počítač? Systém pro podání bude 

automaticky blokovat podání z libovolného souboru, který obsahuje virus. 

Často kladené otázky 

Jak mohu získat uživatelské jméno a heslo pro systém elektronického podání? 
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Pro přístup k systému elektronického podání a jiných informačních systémů, které se zabývají 

návrhy a výzkumnými projekty si musíte vytvořit uživatelský účet s Komisí (ECAS). Chcete-li to 

provést, použijte volbu Register option na účastnickém portálu. 

Je nutné zřizovat pro organizaci PIC kód ve fázi podávání návrhů?  

Ano, vaše organizace musí mít číslo PIC již ve fázi předkládání návrhu, ve kterém bude vaše 

organizace participovat. Získat PIC je jednoduchý proces, který trvá deset minut pomocí Unified 

Registration Facility (URF). Tento registr je přístupný z portálu účastníků. Žádost o PIC kód 

nemusí být ověřena ve fázi předkládání návrhů.  

Při práci na režimu offline, počítač zobrazí: Security warning the document is trying to 

connect https://ec.europa.eu/research/ 

Toto je standardní chování. Adobe Reader se nikdy nepřipojí na externí stránky bez vašeho 

souhlasu z bezpečnostních důvodů. Toto chování nelze přepsat. Nicméně, můžete zkontrolovat 

"(remember my action )" zaškrtávací políčko a zpráva zmizí. Poznámka: Tato zpráva se 

nezobrazuje při zobrazení PDF ve webovém prohlížeči pomocí režimu inline.  

Proč mohu otevřít další formuláře ve formátu PDF v aplikaci Adobe Reader na iPadu, ale 

nemohu otevřít Podání formuláře?  

Adobe Reader 10.2 pro iPad podporuje pouze prvky AcroForm. Systém pro podání používá jiný 

typ formuláře (Xfa formulář), a tyto formuláře nejsou podporovány na mobilních zařízeních.  

Digitální podpis Evropské komise (eReceipt) z předloženého návrhu není ověřený. 

Následující postup je použitelný pouze pro operační systémy Windows.  

Po stažení předloženého návrhu, proveďte následující kroky:  

 Klikněte jednou na tlačítko podpisu 

 Klikněte na " Signature Properties…' in the Signature Validation Status window 

 V Signature Properties klikněte na " Show Certificate ".  

 Vyberte kartu "Trust" a klikněte na " Add to Trusted Identities " v okně Certificate Viewer 

Window 

 Klikněte na "OK" k potvrzení, v pop-up okně.  

 Mělo by se zobrazit okno Import Contact Settings.  
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 Zaškrtněte vypnout " Use this certificate as a trusted root " a klepněte na tlačítko OK 

(Pozn.: zaškrtnutím "certifikované dokumenty" není požadováno).  

 V podpisovém okně Vlastnosti klikněte nejprve na "Ověřit podpis" a pak na "Close".  

 Digitální podpis nebo eReceipt komise by měl být ověřen. 

Vyhledání organizace trvá dlouho 

Revidovat zadaná kritéria. Ne-latinské znaky při vyhledání nejsou podporovány. Diakritika a 

akcenty nejsou podporovány. Vyhledávání trvá obvyklou dobu, když zadáte obchodní název 

organizace, DIČ nebo PIC jako vyhledávací kritéria. 
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3. ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST PROGRAMU EUREKA 
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4. ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST PROGRAMU EUROSTARS 

I.  Popis projektu  

1.   Název projektu: 

      česky: Moderní způsoby tepelného a chemicko-tepelného zpracování nástrojů a 

strojních součástí                       

      anglicky: Novel methods of heat treatment and thermo-chemical treatment of tools and 

machine parts                   

2.   Akronym projektu: TECTECH 

3.   Doba řešení /měsíce/: 36  Zahájení /rok/: 2008  Ukončení /rok/: 2011 

4.   Jednotliví zahraniční partneři: (příloha č.1) 

5.   Podrobný obsah řešení s vyznačením hlavních etap za celou dobu řešení projektu: 

      (příloha č.2) 

5.1. Řešení s účastí všech mezinárodních účastníků: 

5.2. Řešení českého hlavního účastníka a spoluúčastníků:     

6.   Finanční náklady na řešení projektu: (příloha č.3 a č.5) 

6.1. Náklady na řešení všech mezinárodních účastníků celého projektu: 

      (v souladu s formulářem Eurostars Application Form - dále ´EAF´) 

6.2. Náklady na řešení českého účastníka: 

7.   Realizace výsledků řešení a jejich tržní uplatnění: (příloha č.4) 

 

Stručný popis cílů projektu 

 

Cílem projektu je vyvinout a prakticky odzkoušet nové metody tepelného a chemicko-tepelného 

zpracování tvářecích a řezných nástrojů pro nejrůznější oblasti průmyslu a některých typů 

strojních součástí (např. ozubených kol) s cílem dosáhnout výrazného zvýšení jejich odolnosti 

proti opotřebení a dalších užitných vlastností.  
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Celkový popis řešení projektu  

 

Etapy řešení projektu, časový harmonogram řešení 

 

1 Analýza životnosti zkušebních nástrojů a součástí, analýza příčin opotřebení (07-

10/2008) 

2 Modelování provozního namáhání zkoumaných nástrojů a součástí, optimalizace 

modelu pro zajištění co nejvyšší přesnosti výsledků (11/2008 - 04/2009) 

3 Návrhy režimů zpracování, zpracování zkušebních vzorků materiálů (05-08/2009) 

4 Analýzy zpracovaných vzorků (mikrostruktura, mechanické vlastnosti, odolnost proti 

opotřebení a další provozní vlastnosti) (09-12/2009) 

5 Optimalizace postupů zpracování, zpracování další sady vzorků, zpracování prototypů 

nástrojů (01-10/2010) 

6 Analýzy další sady zpracovaných vzorků, zkoušky prototypů (02-11/2010) 

7 Vyhodnocení zkoušek vzorků a prototypů, výběr finálních postupů zpracování nástrojů a 

součástí (12/2010-01/2011) 

8 Zpracování nástrojů a součástí finálními režimy (02/2011) 

9 Provozní zkoušky experimentálních nástrojů a součástí, sledování životnosti a dalších 

provozních vlastností (03-05/2011) 

10 Vyhodnocení výsledků zkoušek, sestavení obecných doporučení pro zpracování 

nástrojů a součástí, závěrečná zpráva (06/2011) 

 

Hlavní cíle a výstupy řešení projektu jejich parametry včetně  hodnotových a stupeň  

jejich technické vyspělosti 

 

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyvinutí a praktické odzkoušení nových technologií 

tepelného a chemicko-tepelného zpracování nástrojů a strojních součástí, které povedou 

k výraznému zvýšení jejich odolnosti proti opotřebení při zachování dobré houževnatosti a 

odolnosti proti mechanické únavě. 

 

Součástí řešení projektu je vývoj a optimalizace postupů tepelného zpracování s kryogenním 

podchlazením zpracovávaného materiálu na teplotu kapalného dusíku. Tato technologie je 

v posledních letech předmětem intenzivního zkoumání v řadě výzkumných pracovišť (viz níže) a 

její praktické využití je zatím omezeno nedostatečnou znalostí mechanizmů zpevnění, ke 

kterému při kryogenním zpracování dochází. 
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Výsledky předběžných experimentů provedených českými spoluřešiteli navrhovaného projektu 

ukazují, že například u tvářecích nástrojů může aplikace kryogenního zpracování vést 

v některých případech ke zvýšení životnosti řádově o desítky procent. 

 

Technické a ekonomické srovnání se světovým  vývojem  z hlediska úrovně  parametrů 

vyvíjené technologie 

 

Moderní způsoby tepelného a chemicko-tepelného zpracování nástrojů a strojních součástí jsou 

předmětem intenzivního výzkumu ve všech průmyslově vyspělých zemích. Tato skutečnost je 

způsobena neustále rostoucí poptávkou po technických řešeních, která mají přinášet vyšší 

životnost nebo možnost intenzivnějšího zatěžování nástrojů a součástí. 

 

Řešení projektu počítá kromě jiného s vývojem postupů chemicko-tepelného zpracování s 

využitím kryogenního podchlazení zpracovávaného materiálu na teplotu kapalného dusíku. 

Výsledky předběžných experimentů provedených českými řešiteli navrhovaného projektu 

ukazují, že kombinace kryogenního podchlazení s následným chemicko-tepelným zpracováním 

může v některých případech vést k výraznému zesílení pozitivních efektů tohoto zpracování. V 

průběhu řešení projektu budou tyto efekty a jejich příčiny podrobně zkoumány s cílem 

vypracovat konkrétní technologické směrnice pro uplatnění tohoto kombinovaného způsobu 

zpracování v sériové výrobě nástrojů a strojních součástí. 

 

Z dostupné odborné literatury a dalších podkladů vyplývá, že zejména problematika 

kryogenního zpracování ocelí je podrobně zkoumána na několika výzkumných pracovištích, 

zejména v USA a ve Velké Británii ([1] - [3]), ovšem její teoretické souvislosti dosud nebyly 

kompletně vysvětleny a proto zatím v technické praxi není  využíván celý potenciál této 

technologie. Kombinací kryogenního podchlazení a následného chemicko-tepelného 

zpracování ocelí se podle dostupných informací v současné době žádné výzkumné pracoviště 

nezabývá. 

 

[1] P. F. Stratton, „Process Optimisation for Deep Cold Treatment of Tool Steels“, 1st 

International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, 

Pula, Croatia, 8-11 June 2005, ISBN 953-96459-8-0 

 

[2] N.I. Kobasko, „The Main Principles of Intensive Quenching of Tools and Dies“, 1st 

International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, 

Pula, Croatia, 8-11 June 2005, ISBN 953-96459-8-0 

 

[3] N.I. Kobasko, „Steel Superstrenghtening Phenomenon“, International Journal of Materials 
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and Product Technology, Vol. 24, No. 1-4, 2005, pp. 361-374,  ISSN: 0268-1900 

 

Zdůvodnění inovačního stupně technologie, výrobku nebo služby 

 

V současné době roste poptávka po nástrojích a součástech v vysokou přidanou hodnotou a 

proto je v oblasti výzkumu a vývoje věnována značná pozornost moderním postupům tepelného 

a chemicko-tepelného zpracování. Zejména technologie tepelného zpracování s kryogenním 

podchlazením a následnou nitridací má značný potenciál z hlediska vlivu na výsledné vlastnosti 

takto zpracovaných nástrojů a součástí. V současné době tato technologie není nikde komerčně 

využívána a její praktické uplatnění by znamenalo technologický průlom v oblasti povrchového 

zpracování nástrojů a strojních součástí. 

 

Personální možnosti a celková schopnost žadatele návrhu řešit výzkumnou a vývojovou 

problematiku podle zadání a v souladu s mezinárodním ujednáním 

 

Společnost ŠKO-TOOLS Group s.r.o. je tradičním výrobcem speciálních obráběcích nástrojů 

s vysokými nároky na jakost. V tomto segmentu jí patří významná pozice na českém trhu i na 

některých evropských trzích. Společnost se dále zabývá vývojem a výrobou vstřikovacích forem 

na plasty a tvářecích nástrojů včetně kovacích zápustek. Pro udržení konkurenceschopnosti 

v těchto technologicky náročných oborech má firma vlastní vývojové oddělení a zároveň 

spolupracuje s dalšími vývojovými pracovišti na řešení složitějších problémů z oblasti výzkumu 

a vývoje. Kromě jiného firma spolupracuje se Západočeskou univerzitou, kde se podílí na výuce 

studentů inženýrských oborů a garantováním diplomových a doktorandských prací zároveň 

využívá znalostní potenciál univerzity. Pracovníci vývoje společnosti ŠKO-TOOLS již v minulosti 

řešili několik projektů aplikovaného výzkumu financovaných z veřejných zdrojů. 

 

Studie proveditelnosti a ekonomické průchodnosti  navrhovaného řešení a 

předpokládané realizace 

 

V rámci řešení projektu budou navrženy a prakticky odzkoušeny některé zcela nové postupy 

kombinovaného tepelného a chemicko-tepelného zpracování nástrojů a strojních součástí, které 

mohou vést ke zvýšení jejich životnosti. Dosavadní zkušenosti řešitelů projektu ukazují, že 

vhodnou volbou netradičních metod tepelného a chemicko-tepelného zpracování je možné 

dosahovat velmi výrazného zvýšení životnosti zejména tvářecích a obráběcích nástrojů, a to i v 

případech, kdy tradičně používané postupy, které v jsou dnešní době považovány za 

osvědčené optimum, buď zcela selhávají, nebo vedou k dosažení neuspokojivých výsledků. 

Vyšší ekonomická náročnost těchto moderních postupů zpracování je pak vyvážena dosažením 

výrazně lepších vlastností zpracovaných nástrojů a součástí. 
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V souladu s rostoucími nároky na odolnost nástrojů a speciálních strojních dílů zejména proti 

mechanickému a tepelnému namáhání se zvyšuje poptávka po technických řešeních, která tuto 

odolnost výrazně zvyšují. Z tohoto hlediska povede řešení projektu k vývoji moderních 

technologií s velkou přidanou hodnotou, jejichž vyšší cena ve srovnání s konvenčními postupy 

bude kompenzována výrazně lepšími technickými parametry. 

 

Dosavadní zkušenosti a předpoklady českého účastníka řešení projektu zvládnout a 

případně koordinovat mezinárodní a národní výzkumnou a vývojovou činnost 

v navrhované oblasti 

 

Společnost ŠKO-TOOLS Group s.r.o. má vypracovaný systém kooperace s českými a 

zahraničními partnery v oblasti vývoje nových technologických řešení zejména pro výrobu 

řezných nástrojů. Kromě spoluřešitelů navrhovaného projektu firma v této oblasti spolupracuje 

zejména se Západočeskou univerzitou, Českým vysokým učením technickým a dalšími 

výzkumnými pracovišti. V minulosti se společnost ŠKO-TOOLS Group podílela na řešení 

několika národních i mezinárodních projektů zaměřených na vývoj technologií pro průmyslovou 

výrobu. Některé z těchto projektů byly společností ŠKO-TOOLS Group zároveň koordinovány. 

 

Firma COMTES FHT se aktivně věnuje aplikovanému výzkumu a vývoji technologií pro 

strojírenství již od svého založení v roce 2000. Za tu dobu se podílela na řešení celé řady 

národních i mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu - kromě jiného několika projektů 

Eureka, dvou projektů v 6. rámcovém programu EU apod. 

 

Zajištění a úroveň souboru předpokládaných tržních údajů a informací spojených  

s komerčním uplatněním výsledků řešení 

 

Výsledky řešení projektu budou komerčně poskytovány zejména firmám, které se zabývají 

výrobou řezných a tvářecích nástrojů, případně speciálních součástí s vysokou přidanou 

hodnotou. Kromě toho výsledky povedou k posílení technické úrovně výroby ve společnosti 

ŠKO-TOOLS Group, která je tradičním dodavatelem nástrojů a speciálních součástí pro 

strojírenský průmysl.  

 

Poptávka po řezných a tvářecích nástrojích s vysokou životností a odolností proti opotřebení v 

posledních letech neustále roste. Stejným způsobem se zvyšuje také poptávka po strojních 

součástech s dobrou kombinací odolnosti proti opotřebení a odolnosti proti mechanické únavě. 

Uplatnění výsledků projektu v průmyslové výrobě proto povede k posílení 
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konkurenceschopnosti výrobců, kteří tyto výsledky budou využívat. Návratnost investice do 

pořízení dražší moderní technologie bude u těchto výrobů zajištěna díky výraznému zvýšení 

efektivity výroby po zavedení příslušné technologie 
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5. ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST PROGRAMU RFCS 
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6. ZDROJE 

10 minute guide to the proposal submission: 

http://www.h2020.cz/cs/storage/fb392507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e?uid=fb392507e

95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e 

Internetové stránky spravované Technologickým centrem AV ČR: http://www.h2020.cz/cs 

Internetové stránky spravované Regionální kontaktní organizací Západní Čechy: 

http://rko.zcu.cz/ 

Internetové stránky spravované českou kanceláří CZELO v Bruselu: http://www.czelo.cz/ 

Participant portal: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html 

Stránky programu EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/ 

Stránky výzkumné společnosti COMTES FHT a.s.: http://www.comtesfht.cz/ 

 

 

  

http://www.h2020.cz/cs/storage/fb392507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e?uid=fb392507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e
http://www.h2020.cz/cs/storage/fb392507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e?uid=fb392507e95af0d8f6543b3a405c6c531f4b124e
http://www.h2020.cz/cs
http://rko.zcu.cz/
http://www.czelo.cz/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.comtesfht.cz/
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Další užitečné informace k pojednávané problematice je možné nalézt na těchto stránkách: 

www.vyzkum.cz 

www.evropskyvyzkum.cz 

www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj 

www.tc.cz 

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv 

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/ 

www.iprhelpdesk.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a 

zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření 

materiálu CZ.1.07/2.3.00/20.0038, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu České republiky. 

http://www.vyzkum.cz/
http://www.evropskyvyzkum.cz/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj
http://www.tc.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/
http://www.iprhelpdesk.eu/
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