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CO JE EIC TRANSITION
 Podporuje směřování nových technologií ke konkrétním aplikacím
 Průzkum možností tržního uplatnění a potenciálních konkurenčních řešení
 Aktivity na TRL 5 – 6 (RIA)
 Očekávaný výstup:

 Demonstrace technologie pro konkrétní použití
 Výchozí business model a business plán
 2 výzvy:
 Open – bez předem definovaného tematického zaměření
 Challenges – předem dané priority nebo specifické cíle

EIC TRANSITION: V ČEM JE NÁSTROJ SPECIFICKÝ
 Žádost musí být postavena na výsledcích projektů podpořených ve výzvách:





FET H2020 (Open, Proactive)
FET Flagships H2020 (vč. souvisejících ERANETů)
EIC Pathfinder (vč. pilotu)
ERC Proof-of-Concept

 Aktivní projekt musí probíhat min. 12 měsíců před uzávěrkou EIC Transition
 V případě uzavřeného projektu musí být žádost podána max. do 24 měsíců od ukončení
 Není nutné, aby žadatel byl účastníkem původního projektu, ale je nutné vyřešit otázku vlastnictví
a přístupu k IP

EIC TRANSITION: VÝZVY 2022
 Rozpočet výzvy Open: 70,90 mil. €
 Rozpočet výzvy Challenges: 60,50 mil. €
 Doporučený příspěvek EK: 0,5 - 2,5 mil. € (100%
přímých nákladů)
 Žádost podává:
 Samostatný žadatel (vyjma velkých podniků)
 Malé konsorcium 2 partnerů ze 2 zemí (MS/AC)
 Větší konsorcium 3 – 5 partnerů (standardní pravidla
HE)

 Uzávěrky:
 4.5. 2022
 28.9. 2022

CHALLENGES V ROCE 2022
 Green digital devices for the future
 Process and system integration of clean energy technologies
 RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases

 Úspěšné projekty mohou být zařazeny do portfolia projektového manažera

HODNOCENÍ: PROCES A KRITÉRIA
 Technická část žádosti: max. 20 stran
 Žádost je nejdříve hodnocena „remote“ dle předepsaných kritérií
 Do 9 týdnů od uzávěrky obdrží žadatelé výsledek hodnocení
 Žádosti splňující kritéria jsou pozvány k interview (GO/NO-GO)
 Do 6 měsíců od uzávěrky následuje podepsání grantové dohody
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EIC BOOSTER, FAST-TRACK, SEAL OF EXCELLENCE
 Úspěšní žadatelé EIC Transition mohou žádat o dodatečný grant 50 000 € na:
 Aktivity zkoumající možnosti tržního uplatnění výsledků
 Aktivity portfolia

 Z EIC Booster není možné financovat výzkumné a jiné aktivity plánované v původní žádosti
 Je o něj možné zažádat pouze jednou
 Úspěšní žadatelé EIC Transition také mají možnost využít „Fast-Track“ do nástroje EIC Accelerator
 Žádosti vycházející z výsledků EIC Transition mohou po přezkoumání podmínek způsobilosti
„přeskočit“ Krok 1 hodnotícího procesu
 Žádost samostatného žadatele typu MSP, která splní hodnotící kritéria, může obdržet „pečeť
kvality“
 Umožňuje získat prostředky na projekt z národních nebo regionálních zdrojů

STATISTIKA VÝZVY 2021
 Žádosti hodnocené ve výzvě Open: 172
 Žádosti vybrané k financování: 29 (17%)
 Žádosti hodnocené ve výzvě Challenges: 57
 Žádosti vybrané k financování: 13 (22,8%)
 4 Energy harvesting and storage technologies
 9 Medical Technologies and Devices

 Žádosti s účastí ČR: 3 (1 x Open, 2 x Challenges)

 Úspěšná žádost: 1
 25 úspěšných žádostí vycházelo z výsledků ERC Proof-of-Concept
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