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Základní informace o programu DELTA
•

Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

•

Schválen usnesením vlády ze dne 28. srpna 2013 č. 668 v účinnosti
od 17. října 2014 (změna programu ve znění nových pravidel veřejné
podpory).

•

Trvání programu: 2014 - 2019

•

Veřejné soutěže v letech: 2014, 2015, 2016 a 2017

•

Maximální míra podpory na projekt: 74 %

•

Dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (dále Zákon).

•

V souladu s Rámcem, Nařízením a se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech.

Základní informace o programu DELTA

• Návrh projektu - soulad se zaměřením a cíli programu.

• Zaměření programu - podpora spolupráce prostřednictvím
společných projektů podniků a výzkumných organizací
podporovaných TA ČR a významnými zahraničními partnerskými
agenturami.
• Cíl programu - zvýšit množství výsledků aplikovaného výzkumu
v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které
budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost
ČR.

5. veřejná soutěž programu DELTA
•

Vyhlášena dne 30. 5. 2017.

•

Mezi příjemce bude pro první dva roky řešení, tj. 2017 a 2018,
rozděleno 200 mil. Kč.

•

Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na
celou dobu řešení je omezena na 20 mil. Kč.

•

Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní
příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c)
Nařízení.

•

Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena
povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu
zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících.
– Účetní závěrky musí být zveřejněny ve Sbírce listin za roky 2013,
2014 a 2015 nejpozději poslední den soutěžní lhůty.
– Odeslání účetní závěrky v soutěžní lhůtě na rejstříkový soud není
dostačující.

Domluva spolupráce se zahraničním partnerem

5. veřejná soutěž programu DELTA
•

Uchazeči ve veřejné soutěži:

•

Podniky - právnické i fyzické osoby, které mohou řešit projekt
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.

•

Výzkumné organizace - mohou být uchazečem o podporu pouze v
případě, že je mezi uchazeči projektu alespoň jeden podnik se sídlem v
České republice.

•

Hlavním uchazečem musí být pouze podnik bez omezení velikosti.

•

V souladu s definicemi není dalším účastníkem zahraniční partner.

•

Finanční náklady zahraničních partnerů nejsou součástí způsobilých
nákladů projektu.

•

Financování projektu ze strany uchazeče a zahraničního partnera a jejich
podíl na řešení projektu musí být vyvážený.

5. veřejná soutěž programu DELTA
•

Uchazeč musí mít v rámci projektu zahraničního partnera.

•

Zahraniční partner musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:
•

Korejská republika;

•

Vietnamská socialistická republika;

•

čínská lokalita Če-tiang (Zhejiang);

•

čínská lokalita Ťiang-su (Jiangsu);

•

Tchaj-wan (Taiwan).

5. veřejná soutěž programu DELTA
Zahraniční partner musí podat komplementární návrh projektu
u jedné z těchto partnerských agentur:
•

Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT);

•

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning
(KETEP);

•

State Agency for Technology Innovation (SATI);

•

Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD);

•

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD);

•

The Ministry of Science and Technology of the Republic of China
(MOST).

Zahraniční spolupráce

5. veřejná soutěž programu DELTA
•

Zahraniční partner podá komplementární projekt partnerské
agentuře.
•
•

Pravidla se mohou lišit dle jednotlivých partnerských agentur.
Podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 Zadávací dokumentace.

•

Na jednom projektu může/ou spolupracovat vždy pouze zahraniční
partner/ři z jedné země.

•

Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním
partnerům partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3
přílohy č. 1 Nařízení.

•

Návrh projektu je přijat do 5. veřejné soutěže, pokud je přijat do
veřejné soutěže vyhlášené jednou z partnerských agentur.

Vyplnění návrhu projektu v ISTA

Návrh projektu
•

Předkládá se v českém jazyce.
• Povinná příloha Common proposal musí být vyplněna v
anglickém jazyce.

•

Musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti stanovené zadávací
dokumentací.

•

Souhrn nápověd je uveden v Příručce pro uchazeče.

•

Návrh projektu ani jeho obsah v minulosti nebyl, a ani v současné
době nesmí být řešen, v rámci jiného projektu.
–Pokud je návrh projektu nebo jeho část předložen v jiné veřejné
soutěži → uchazeč popíše tuto skutečnost v - bodě 2.4.1 Současný
stav poznání a předchozí stav řešení - poznámka.

–Bude-li uchazeč v jiné veřejné soutěži úspěšný → je povinen
neprodleně odstoupit z 5. veřejné soutěže programu DELTA.
• oznámení prostřednictvím datové schránky.

Návrh projektu
• Soulad s cílem programu.
• Soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (NPOV)
-

jeden hlavní a žádný až dva vedlejší cíle NPOV, k jejichž
naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu, tj. dosažení
cíle a výsledků projektu.

• Pokud se na řešení podílí více uchazečů, musí být v návrhu
projektu popsána spolupráce hlavního uchazeče a dalších účastníků:
-

Popis způsobu řízení projektu.

-

Rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu.

• Hlavní uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele
o změnách dle SME-07.

Common proposal
Je společným návrhem projektu.
Je povinnou přílohou návrhu projektu.
Musí být vyplněn v anglickém jazyce.
Musí být podepsaný všemi statutárními zástupci na straně
českého i zahraničního partnera.
• Jedná se o potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení
projektu.
• Obsahuje:
•
•
•
•

-

Shrnutí základních informací o části projektu řešení zahraničním
partnerem;
Hlavní cíle projektu;
Důvod spolupráce;
Požadované výstupy;
Práva k duševnímu vlastnictví;
Předpokládané financování zahraniční části projektu.

Přílohy

Náklady
•

Osobní náklady

•

Náklady na subdodávky

•

Ostatní přímé náklady
a) Náklady na ochranu duševního vlastnictví
b) Další provozní náklady
c) Náklady na provoz
d) Část odpisů dlouhodobého hmnotného a nehmotného majetku

e) Cestovní náklady
•

Nepřímé náklady

•

Způsobilým nákladem nejsou investice a stipendia.

Plánování nákladů projektu - 3E
Hospodárnost (Economy)
• Příjemce postupuje hospodárně v případě, že minimalizuje náklady bez
ztráty kvality výstupů/výsledků/cílů.
Účelnost (Efficiency)
• Řešení projektů lze považovat za účelné dosahuje-li výstupů/výsledků,
jejichž prostřednictvím naplňuje cíle programu.
Efektivnost (Effectiveness)
• Příjemce postupuje efektivně v případě, že nalezne optimální vztah
mezi “vstupy” a “výstupy”.
• Princip efektivnosti je dosažení nejlepšího vztahu mezi použitými
zdroji
a dosaženými výstupy.
• Dosažení požadovaného výstupu při minimalizaci nákladů.
• Dosažení maximálního účinku při předem daných nákladech.

Doba řešení projektu
Termín zahájení řešení projektu na české straně:
• nejdříve 1. 11. 2017 x nejpozději 1. 1. 2018
• Termín zahájení řešení bilaterálního projektu ve spolupráci se

zahraničními partnery je specifikován v příloze č. 9 Zadávací
dokumentace.
• Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2017 (v případě

zahájení řešení již v roce 2017, nejdříve však k 1. 11. 2017),
zahrne tyto náklady do vyúčtování podpory za rok 2018.

Délka řešení projektu:
• Minimálně 12 měsíců x maximálně 26 měsíců.

Nejzazší datum ukončení řešení projektu:
• 31. 12. 2019

Podporované druhy výsledků
P
- Patent
Zpolop - Poloprovoz
Ztech - Ověřená
technologie
• Zodru - Odrůda
• Zplem - Plemeno
• Fuzit - Užitný vzor
•
•
•

•

Fprum - Průmyslový vzor

•
•
•
•
•
•
•

Gprot - Prototyp
Gfunk - Funkční vzorek
Nmet - Certifikovaná
metodika
Nlec - Léčebný postup
Npam - Památkový postup
Nmap - Specializovaná mapa
s odborným obsahem
R
- Software

Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené Metodikou
hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů.

Podporované druhy výsledků
•

Výsledky, které nejsou podporované programem, avšak mohou být
kategorizované dle platné Metodiky hodnocení výsledků:
•

•

X - jiné výsledky (vyhodnocení terénního šetření, uspořádání
workshopu, články atd.).

Výsledky musí přispět ke splnění hlavního cíle programu DELTA:
•

Zvýšit množství výsledků v oblastech, v nichž existuje shoda se
zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe;

•

Posílí konkurenceschopnost ČR podporou bilaterální, případně
multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené Metodikou
hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů.

Specifické podmínky 5. veřejné soutěže
•

Jako způsobilý náklad nelze uznat:
̶

̶

Stipendia;
Investice.

•

Povinnost uzavřít smlouvu se zahraničním partnerem (zahraniční
partner může být jednou ze stran Smlouvy o účasti na řešení projektu)
- ochrana duševního vlastnictví.

•

Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2017 (v případě
zahájení řešení již v roce 2017, nejdříve však k 1. 11. 2017), zahrne
tyto náklady do vyúčtování podpory za rok 2018.

•

V případě zahájení řešení již v roce 2017 → příjemce předloží
průběžnou zprávu až za období řešení projektu 2017 - 2018.

Odeslání potrvzení podání elektronického návrhu
projektu v ISTA

Jak podat/odeslat návrh projektu
•

Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím ISTA
do 19. 7. 2017 16:30:00 hodin.

•

“Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
do ISTA” musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče
do 19. 7. 2017 23:59:59 hodin.

•

Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže
je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů
do veřejné soutěže v4.

•

Příručka pro uchazeče - souhrn nápověd z elektronického systému
pro podávání návrhů projektů.

•

Odkaz na ISTA: https://ista.tacr.cz/

Prokázání způsobilosti uchazeče/uchazečů

Prokázání způsobilosti uchazeče
•

Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané
§ 18 zákonem o podpoře výzkumu a vývoje.

•

V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů
do veřejné soutěže v4 a Zadávací dokumentací k 5. veřejné soutěži
programu DELTA.

•

Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů,
způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky
do datové schránky poskytovatele nejpozději do 19. 7. 2017
23:59:59 hodin.

•

Rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče,
který prokazuje podmínky způsobilosti.

•

Zahraniční partneři způsobilost neprokazují.

Prokázání způsobilosti uchazeče
•

Příklady prokázání způsobilosti - uvedeno dle typu organizace - nyní
jen čestné prohlášení.

•

Uchazeč předkládá pouze 1 čestné prohlášení za statutární orgán,
nikoliv za jednotlivé členy statutárního orgánu.

•

Nedokládá se výpis z Rejstříku trestů (RT) ← rozšíření
identifikačních údajů členů statutárního orgánu v návrhu projektu →
TA ČR si výpis z RT vyžádá sama.

•

Nedokládá se výpis z Obchodního rejstříku.

•

Uchazeč podá více návrhů projektů → dokládá prokázání způsobilosti
pouze jednou.

•

Uchazeč řádně nedoloží dokumenty prokázání způsobilosti → bude k
jejich doložení vyzván v dodatečné lhůtě.

•

Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě.

Nejčastější chyby při podávání návrhu projektu
●

Uchazeč nestihne vyplnit návrh projektu v ISTA v soutěžní lhůtě.

●

Není vložen Common proposal/není podepsaný.

●

Není prokázaná způsobilost.

●

●

●

Není zveřejněna účetní závěrka ve Sbírce listin do konce soutěžní
lhůty.
Potvrzení podání není odesláno z datové schránky hlavního
uchazeče/v soutěžní lhůtě.
Uchazeč se při vyplňování návrhu projektu v ISTA neřídí Zadávací
dokumentací a přiloženými dokumenty, které jsou dostupné na
www.tacr.cz.

Hodnotící proces
●
●

Hodnoticí lhůta začíná dnem 20. 7. 2017 a končí dnem 31. 10. 2017.
Hodnotící proces je upraven ve SME-34 Směrnicí pro hodnocení návrhů
projektů podaných do veřejné soutěže v1 a v Zadávací dokumentaci k 5.
veřejné soutěži programu DELTA.

●

Dva oponenti → 2 posudky ve veřejné soutěži.

●

Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva.

●

●

●
●

Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického zdraví
uchazeče.

Hodnocení Radou programu → doporučuje předsednictvu TA ČR
výsledný návrh pořadí projektů.
Hodnocení předsednictvem TA ČR.
Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny do 31. 10. 2017
na internetové adrese http://www.tacr.cz.

Shrnutí změn oproti ostatním veřejným
soutěžím v programu DELTA
•

Hlavním uchazečem musí být pouze podnik bez omezení velikosti.

•

Projekt nebude bonifikován za to, když hlavním uchazečem bude
podnik.

•

V projektu nemusí být povinně uchazečem výzkumná organizace.

•

Nedokládá se výpis z Rejstříku trestů → poskytovatel si výpis z RT
vyžádá sám.

•

Dva oponenti → 2 posudky ve veřejné soutěži.

•

Nebude provedeno hodnocení vlastnických struktur uchazeče.

Seznam doporučených dokumentů
●

Program DELTA;

●

Zadávací dokumentace k 5. veřejné soutěži programu DELTA;

●

Příručka pro uchazeče k 5. veřejné soutěži programu DELTA;

●

Příloha č. 9 - Specifické podmínky jednotlivých partnerských agentur v
rámci 5. veřejné soutěže programu DELTA;

●

Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické podmínky;

●

Všeobecné podmínky;

●

Často kladené dotazy;

●

Příklady prokázání způsobilosti.

Helpdesk

Dotazy k 5. veřejné
soutěži
je možné podávat přes
helpdesk
na
http://www.tacr.cz/hesk
+ často kladené dotazy

Děkujeme za pozornost
www.tacr.cz

