
Koordinovaná mezinárodní výzva projektu ERA‐NET CROSSTEXNET 

Rada  Královéhradeckého  kraje  na  základě  svého  usnesením  ze  dne  2.3.2011  oznamuje  vyhlášení 

mezinárodní koordinované výzvy projektu ERANET CROSSSTEXNET se zaměřením na textilní průmysl. 

Příspěvek Královéhradeckého kraje do společné mezinárodní výzvy projektu ERANET CROSSTEXNET 

bude hrazen  z Regionálního  inovačního  fondu  Královéhradeckého  kraje.  Z  Fondu  je na  tuto  výzvu 

vyčleněno Kč 1.500.000,‐. Výzva se řídí obecnými podmínkami zveřejněnými na www.crosstexnet.eu, 

tímto  zpřesňujícím  (regionálním)  textem podmínek a §7 odst. 3  zákona  č. 130/2002 Sb. v platném 

znění. 

Harmonogram výzvy 

Vyhlášení výzvy  Březen 2011 

Otevření elektronického systému pro podávání žádostí 

(www.crosstexnet.eu) 

1.4.2011 

Ukončení příjmu žádostí  31.5.2011 , 17:00 

Bruselského času 

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí  Červen 2011 

Hodnocení žádostí  Červenec – Září 2011 

Finální setkání mezinárodního hodnotícího panelu výzvy  30.9.2011 

Schválení vítězů   Říjen 2011 

 

Podmínky výzvy 

Způsobilý žadatel  Malý nebo střední podnik se sídlem 
v Královéhradeckém kraji splňující definici Rámce 
Společenství (2006/C 323/01) resp. zabývající se 
výzkumem, vývojem nebo inovacemi v textilním 
průmyslu.  
 

Způsobilé složení projektového konsorcia   • Projektové konsorcium složené alespoň ze dvou 
nezávislých malých/středních podniků ze 2 
zemí/regionů partnerů účastnících se 2 výzvy projektu 
CROSSTEXNET.  
• Pokud je tato podmínka splněna, mohou se účastnit 
také velké podniky, výzkumné organisace a vysoké 
školy.  
• Konsorcium musí demonstrovat v žádosti dostatečný 
výzkumný potenciál a vztah řešeného tématu k praxi.  
• Složení konsorcia musí byt efektivní co do velikosti a 
schopnosti zrealizovat navrhované aktivity projektu. 

Zaměření projektu  Všechny druhy textilu s vysokou přidanou hodnotou a 
jiné pokročilé materiály na principu vlákna. S hlavním 



důrazem např. na: 
 Nové textilní materiály včetně nových 
funkčních aplikací (bio‐vlákna, kompositní 
materiály, bio‐chemikálie, inovativní složky pro 
finální zpracování textilií) 
 Nové technologie pro produkci 
multifunkčních textilií a těch s vysokou 
přidanou hodnotou (nanotechnologie, 
biotechnologie, povrchové technologie, 
elektronika integrovaná v textilních 
strukturách…) 
 Nové procesy zpracování, výrobní 
technologie a nové stroje (předení, tkaní, 
barvení, finalizace, laminování, potahování…) 

 

Výše dotace v % způsobilých nákladů  Dle nařízení Komise č. 800/2008, tzv. obecné nařízení 
o blokových výjimkách z veřejné podpory.  

Maximální výše dotace  1 500 000 Kč 

Trvání projektu  6 – 36 měsíců 

Způsobilé náklady  Dle nařízení Komise č. 800/2008, tzv. obecné nařízení 
o blokových výjimkách z veřejné podpory. 

Věcná hodnotící kritéria  1. Vědecký a technický obsah projektu 
2. Mezinárodní přidaná hodnota projektu
3. Složení konsorcia 
4. Plán aktivit projektu 
5. Rozpočet projektu 
6. Dopad projektu 
7. Využitelnost a propagace výsledků 
projektu v praxi 

Domácí kritéria přijatelnosti a formálních 
náležitostí (úroveň žadatele) 
 
 
 
 
 

Malý nebo střední podnik se sídlem 
v Královéhradeckém kraji splňující definici Rámce 
Společenství (2006/C 323/01) resp. zabývající se 
výzkumem, vývojem nebo inovacemi v textilním 
průmyslu. Žadatel doloží ověřenou kopii 
odpovídajícího živnostenského oprávnění pro oblast 
výzkumu a vývoje. 
 
Žadatelem o dotaci nesmí být právnická nebo fyzická 
osoba která: 

- nemá příslušné oprávnění k činnosti, je‐li 
vyžadováno zvláštním právním předpisem 

- byl(a) v posledních třech letech disciplinárně 
potrestán podle zvláštních právních předpisů 
upravujících výkon odborné činnosti, 

- pokud tato činnost souvisí s předmětem 
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

- je v pracovněprávním ani jiném obdobném 
poměru k právnické osobě pověřené 
organizací veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích podle § 23 odst. 2. zákona 
130/2002Sb. To neplatí pro organizační 



jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem 
a vývojem 

- je v likvidaci a jejíž úpadek nebo hrozící úpadek 
je řešen v insolvenčním řízení 

- která má v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky 

- která byla pravomocně odsouzena pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisí s  
předmětem podnikání uchazeče, nebo pro 
trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku 

- která byla v posledních třech letech 
disciplinárně potrestána podle zvláštních 
předpisů upravujících výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem 
poskytovaného grantu 

- která má nevyrovnané závazky vůči 
Královéhradeckému kraji, státnímu rozpočtu, 
finančnímu úřadu, veřejné zdravotní 
pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení

- která má splatný nedoplatek na pojistném a na 
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 

Výše uvedené skutečnosti doloží žadatel čestným 
prohlášením podepsaným statutárním zástupcem. 
 

- Žadatel splňuje definici možného příjemce 
podpory uvedenou v zadávací dokumentaci. 

- žádost byla doručena v řádném termínu pro 
podávání žádostí 

- Žadatel má sídlo nebo provozovnu na území 
Královéhradeckého kraje 

- Navržené klíčové aktivity projektu jsou v 
souladu s vyhlášenými podporovanými 
aktivitami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

- Doba trvání projektu je v souladu s délkou 
trvání projektu uvedenou v zadávací 
dokumentaci. 

- Požadovaná výše dotace je v souladu se 
stanoveným rozmezím minimální a maximální 
výše finanční podpory uvedeným v zadávací 

- dokumentaci. 
- Požadovaná dotace se vztahuje pouze ke 

způsobilým výdajům stanoveným v zadávací 
dokumentaci. 

 

Uznatelnost výdajů projektu  Běží ode dne registrace žádosti do elektronického 
systému EPPS. 

Termín předložení závěrečných zpráv  Do 30 dnů po skončení projektu.  



Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

Postup podání žádosti 

 Konsorcium min.  dvou  způsobilých  žadatelů  ze  dvou  zemí  projektu  ERANET  CROSSTEXNET 

podá společně žádost v anglickém  jazyce prostřednictvím elektronické aplikace umístěné na 

webové  stránce  projektu  www.crosstexnet.eu.  Žadatel  se  musí  nejdříve  registrovat  do 

systému. Na  této stránce  je přístupný help‐desk a  jsou zde vystaveny pro žadatele závazné 

dokumenty a postupy, jako je příručka pro žadatele (Guidelines for Applicants) apod. 

 Případné konzultace před podáním žádosti poskytují: 

Daniel Všetečka, MSc. , tel. +420 495 817 810 , GSM +420 720 404 204, vsetecka@cep‐rra.cz 

RNDr.Lucie Vomočilová, tel. +420 495 817 450 , lvomocilova@kr‐kralovehradecky.cz  

 

Administrace žádostí 

 Kontrola  přijatelnosti  a  formálních  náležitostí  projektových  žádostí  na  úrovni  projektu 

ERANET. 

 Kontrola  přijatelnosti  a  formálních  náležitostí  projektových  žádostí  na  úrovni 

Královéhradeckého kraje. 

 Hodnocení mezinárodním  expertním  panelem  (kde  kraje  nominují  své  2  experty  a  projekt 

ERANET  nominuje  třetí  koordinátora  expertního  hodnotícího  týmu).  Experti  vypracují 

posudek  dle  hodnotících  kritérií  ERANET  a  odešlou  ho  koordinátorovi  expertního  týmu. 

Koordinátor zpracuje souhrnný posudek a řeší případný konsenzus při neshodě expertů. 

 Závěrečné odborné hodnocení provede mezinárodní hodnotící komise (TCT), která zašle 

orgánům kraje výsledek hodnocení se seznamem projektů doporučených k financování. 

 Seznam vítězných projektů, ve kterých figurují žadatelé z našeho kraje, bude schválen orgány 

kraje  a  následně  bude  s českými  zástupci  podepsána  smlouva  o  dotaci.  Uplatňuje  se  zde 

národní princip. Pokud tedy např. podá společně projekt český, německý a španělský žadatel, 

ve finální fázi uzavře Královéhradecký kraj smlouvu o dotaci pouze s českým partnerem řídící 

se  českým právním  řádem. Ovšem  za  výstupy projektu  zároveň odpovídá  celé  konsorcium 

Řídícímu týmu ERA‐NET. 

 Obecně se celý hodnotící proces výzvy  řídí schválenými hodnotícími postupy tzv. Evaluation 

Guide. 

 


