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Podávání návrhů začíná v pondělí 8. června 2020 

Uzávěrka přihlášek je v úterý 15. září 2020 ve 13:00 SEČ (bruselského času) 
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Projekt BOWI je financovaný z programu Evropské Unie Horizon 2020. Cílem projektu je rozšířit síť Digitálních 
inovačních center, která budou podporovat spolupráci mezi novými centry v regionech, ve kterých jsou technologie 
SAE a I4MS nedostatečně zastoupeny, a centry, které mají v oblasti rozvoje technologií bohaté zkušenosti. 

V první fází výběrového řízení budou vybrány návrhy ze 6 regionů, které jsou součástí BOWI konsorcia. Cílem je 
rozšíření sítě Digitálních inovačních center. Mezi tyto regiony patří: 

• Nord Vest, kód NUTS: RO11, Rumunsko,  

• Lotyšsko, kód NUTS: LV0 (všechny regiony), 

• Jihozápad, kód NUTS: CZ03, Česká republika,  

• Małopolskie, kód NUTS: PL21, Polsko, 

• Yugozapaden, kód NUTS: BG41, Bulharsko, 

• Trøndelag, kód NUTS: NO06, Norsko. 

V rámci Projektu BOWI bude rozděleno 1,44 miliardy eur (60 000 na jeden experiment) mezi 24 úspěšných návrhů. 

DIH (Digital Innovation Hub) odkazuje na Digitální inovační centra, která MSP, start-upům a společnostem střední 
velikosti, radí v oblasti testování technologií, poskytují finanční poradenství, provádí průzkumy trhu a pomáhají s 
navazováním kontaktů1 . 

• www.bowi-network.eu  jsou webové stránky, na kterých najdete obecné informace o projektu, pokyny 

pro žadatele a další informace. 

• Máte-li jakékoli dotazy týkající se výběrového řízení nebo vyplnění přihlášky, můžete se obrátit na 

http://bowi-first-open-call-for-cross-border-experiments.fundingbox.com  

• Máte-li jakékoli technické dotazy ohledně vyplňování on-line přihlášky, kontaktujte helpdesk 

bowi.helpdesk@fundingbox.com  

• Webová stránka, na které naleznete veškeré podklady: www.bowi-network.eu  

 

 
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs 

http://www.bowi-network.eu/
http://bowi-first-open-call-for-cross-border-experiments.fundingbox.com/
mailto:bowi.helpdesk@fundingbox.com
http://www.bowi-network.eu/
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Žadatelé musí být malé a střední výrobní podniky nebo firmy střední velikosti (MidCaps) se sídlem v jednom z 
regionů uvedených v bodě 1.2.  

Malé a střední podniky: Malé a střední podniky musí odpovídat Doporučení Komise 2003/361/ES2. Kritéria, která 
definují malé a střední podniky: 

• Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž 

• roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, a/nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů 
eur. 

Definice firmy střední velikosti (MidCap): Firma střední velikosti (MidCap) je společnost, která nespadá do definice 
malých a středních podniků a má do 3000 zaměstnanců. Výpočet zaměstnanců je prováděn v souladu s články 3 až 
6 přílohy k Doporučení Komise 2003/361/ES. 

Výběrového řízení se nemohou zúčastnit členové konsorcia BOWI, jejich zaměstnanci a přidružené společnosti. 
Výběrového řízení se dále nemohou zúčastnit MSP a firmy střední velikosti, které nemají sídlo v regionech/zemích 
uvedených v bodě 1.2. 

Oprávněnými žadateli jsou malé a střední výrobní podniky a firmy střední velikosti se sídlem ve výše zmíněných 
regionech, jejichž návrhy projektů jsou zaměřeny na aplikace technologií a systémů v následujících technologických 
oblastech:  

• nízkoenergetické výpočetní systémy pro efektivnější CPS 

• kyberfyzikální a vestavěné systémy 

• internet věcí 

• flexibilní a nositelná elektronika 

• organická a velkoplošná elektronika 

• rozhraní člověk/stroj 

• pokročilá nebo vysoce výkonná výpočetní technika 

• robotika pro výrobu 

• aditivní výrobní technologie 

• modelování a simulace 

• CPS pro výrobu 

Dodatečné informace o kritériích způsobilosti lze nalézt v kapitole 4 Průvodce pro navrhovatele. 

 
2 Definice malých a středních podniků  http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en  
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Návrhy musí být předloženy v angličtině přes on-line platformu FundingBox, a to před uzávěrkou. Žadatelé nesmí 
být ve střetu zájmu a musí splňovat všechny podmínky účasti na projektu. 

Viz kapitola 4 Kritéria způsobilosti uvedené v Pokynech pro žadatele. 

Návrhy by měly být zaměřeny na aplikace technologií a systémů v následujících technologických oblastech:  

• nízkoenergetické výpočetní systémy pro efektivnější CPS 

• kyberfyzikální a vestavěné systémy 

• internet věcí 

• flexibilní a nositelná elektronika 

• organická a velkoplošná elektronika 

• rozhraní člověk/stroj 

• pokročilá nebo vysoce výkonná výpočetní technika 

• robotika pro výrobu 

• aditivní výrobní technologie 

• modelování a simulace 

• CPS pro výrobu 

Můžete se také podívat do Přílohy I Pokynů pro žadatele, která uvádí příklady experimentů, které by mohly v prvním 
kole výběrového řízení získat finanční podporu. 

Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak žadatelé zohlední situaci kolem COVID-19. 

Podporovány jsou rovněž návrhy se sociálním dopadem a návrhy, které zohledňují jiná průřezová kritéria jako 
například životní prostředí, nízkouhlíkovou ekonomiku nebo rovné příležitosti. 

Žadatelé nesmí předložit více žádostí. 

Návrhy musí být před uzávěrkou předloženy prostřednictvím on-line platformy FundingBox: http://bowi-first-open-
call-for-cross-border-experiments.fundingbox.com  

Uzávěrka přihlášek je 15. září 2020 ve 13:00 SELČ / UTC +2 (bruselského místního času). 

Vyhotovení kvalitního návrhu projektu vám zabere pravděpodobně 1 až 2 dny. Na návrhu může pracovat více osob, 
takže můžete zapojit členy vašeho týmu.  

Vezměte prosím na vědomí, že pro každou část online formuláře byly stanoveny konkrétní limity počtu znaků, a 
proto vám doporučujeme, abyste svůj návrh zaměřili na požadované informace, a to s ohledem na požadavky 
uvedené v Pokynech pro žadatele.  

http://bowi-first-open-call-for-cross-border-experiments.fundingbox.com/
http://bowi-first-open-call-for-cross-border-experiments.fundingbox.com/
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Doporučujeme vám, abyste si návrh připravili v dostatečném předstihu před uzávěrkou. 

Ne, toto není možné. 

Ano, po ukončení tohoto kola, bude následovat 2. výběrové řízení podobného charakteru, které ale bude zaměřeno 
na jiné země EU + 3. kolo výběrového řízení: Rozšíření programu přenosu technologií (přeshraniční experimenty). 

Žadatelé mohou podaný návrh upravovat až do uzávěrky. 

Toto není možné. Pokud tým projektu BOWI zjistí, že jeden subjekt předložil více návrhů, v potaz bude brán ten 
návrh, který byl předložen jako poslední. Právní subjekt může podat návrh pouze v jednom pilotním projektu.  
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Hodnotící proces začíná hned po ukončení uzávěrky pro podávaní návrhů. Vyhodnocení se skládá z následujících 
fází: hodnocení formální správnosti návrhů, vnější hodnocení a zpráva komise odborných hodnotitelů. 

Více informací naleznete v kapitole 5 Průvodce pro navrhovatele. 

Hodnotitelé se zaměřují na 3 hlavní kritéria: excelence (analýza cílů, inovací a kvality metodologie), dopad  
(vyhodnocování příležitostí na trhu, hospodářské soutěže, obchodní strategie, škálovatelnosti, regionálních efektů 
přelévání) a implementace (posouzení prováděcího plánu, týmu, zdrojů, komunitního a přeshraničního rozměru). 
Více informací naleznete v kapitole 6 Průvodce pro navrhovatele. 

Průřezová kritéria jako životní prostředí, podpora nízkouhlíkové ekonomiky, rovné příležitosti a sociální dopad 
budou hodnocena, ale nebudou bodována. 

Další informace o výběrovém řízení naleznete v kapitole 6 Průvodce pro navrhovatele. 

Předběžně se odhaduje, že proces bude trvat 5 týdnů, a to od září do listopadu 2020. 

Ano, žadatelé budou na konci každé fáze výběrového řízení informováni o stavu jejich návrhů (viz obrázek níže a 
popis jednotlivých fází hodnocení, který naleznete v Průvodci pro navrhovatele). 
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Ano, 30 % grantu bude vyplaceno po podpisu Smlouvy o poskytnutí finanční podpory třetím stranám. Viz otázka 
4.3 tohoto dokumentu.  

Maximální částka, která může být poskytnuta činí 60 000 eur za jeden experiment. Tato částka se vyplácí 
jednorázově. Poskytnutá finanční podpora nepřesáhne 70 % vynaložených nákladů příjemce, jak je podrobně 
uvedeno v rozpočtu Dílčí grantové smlouvy. 

Více informací naleznete v kapitole 6 Průvodce pro navrhovatele. 

Paušální částka, kterou každý příjemce obdrží, se může lišit v závislosti na ceně nákladů zahrnutých do dohodnutého 
rozpočtu a na zemi, ve které se příjemce nachází. Kritéria pro výpočet přesné paušální částky, která má být 
vyplacena za každý vybraný experiment, vycházejí z dohodnutého rozpočtu a ze standardních sazeb stanovených v 
programu H2020 Horizont – Akce Maire Skłodowska-Curie (MSCA), které jsou popsány níže.  

Náklady na zaměstnance: výpočet je založen na třech bodech: 

• Osoby s ekvivalentem plného pracovního úvazku, které musí každý tým do projektu zapojit tak, jak je 
uvedeno v rozpočtu, obdrží měsíční standardní sazby, které jsou určené pro program Akce Maire 
Skłodowska-Curie. V závislosti na lokaci každého příjemce se použije koeficient MSCA (index země). 

Celková paušální částka pro zaměstnance je tedy výsledkem vynásobení počtu osob s ekvivalentem plného 
pracovního úvazku a standardních sazeb pro danou zemi, které jsou popsány v programu Akce Maire 
Skłodowska-Curie.  

• U mobility uplatňujeme standardní sazby Akce Marie Curie na počet měsíců, po které program podpory 
trvá (obvykle 10 měsíců). V závislosti na lokaci každého příjemce se použije koeficient MSCA (index země). 

• U ostatních kategorií, jako jsou spotřební materiál nebo subdodávky, obdrží příjemce finanční prostředky 
dle dohodnutého rozpočtu a v závislosti na daném experimentu. 

• Jednotná sazba nepřímých nákladů činí v programech Akce Maire Skłodowska-Curie a Horizon2020 25 % 
přímých nákladů.  

Příjemci dílčích grantů obdrží finanční prostředky následovně: 

• 30 % M0 (realizační měsíc 0) = při podpisu Smlouvy o poskytnutí finanční podpory třetím stranám 

• 70 % M10(realizační měsíc 10) = po úspěšném uzavření a validaci stabilizovaného produktu (tj. prototyp). 

Více informací naleznete v kapitole 6 Průvodce pro navrhovatele. 

Ano, vybrané společnosti mohou počítat s technickým a obchodním poradenstvím, viz kapitola 8 Průvodce pro 
navrhovatele. 
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Ano, projekty budou monitorovány prostřednictvím průběžných kontrol, které provádí výbor  

mentorů, kteří hodnotí průběh projektu dle klíčových ukazatelů výkonnosti a předmětu plnění, který je stanoven v 
příloze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory třetím stranám. Cíle, které musí MSP a firmy střední velikosti splnit, 
budou popsány v individuálním plánu, který bude sestaven před zahájením projektu. 

Více informací naleznete v kapitole 6 Průvodce pro navrhovatele. 

Každý vybraný příjemce podepíše s koordinátorem projektu Dílčí grantovou smlouvu. Finanční prostředky udělené 
v rámci této smlouvy jsou poskytovány z fondů evropského projektu v rámci programu na podporu financování 
třetích stran. Finanční prostředky jsou ve vlastnictví Evropské komise a byly převedeny na partnery projektu BOWI 
prostřednictvím Grantové smlouvy číslo 873155 vydané Evropskou komisí. Dílčí grantová smlouva zahrnuje 
povinnosti, které příjemci grantu mají vůči Evropské komisi. Úkolem příjemcům je tyto závazky splnit. Povinností 
BOWI konsorcia je příjemce o těchto závazcích informovat. 

 


