OBECNÉ INFORMACE O 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA:
Program DELTA je navržen jako nástroj, který se doplňuje s komplementárními schématy podpory v
jiných zemích, se kterými má TA ČR uzavřenu spolupráci.
Pro 6. veřejnou soutěž se jedná o následující státy a oblasti:







-

-

-

Korejská republika
Vietnamská socialistická republika
Spolková republika Německo
Stát Izrael
Čínská lidová republika – provincie Jiangsu a Zhejiang
Čínská republika - Taiwan

Projektů, jejichž návrhy mohou být do veřejné soutěže podány, se musí účastnit vždy minimálně jeden
uchazeč ze země, v níž sídlí zahraniční partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České
republiky, který je podnikem.
Zájemci o účast na takovýchto bilaterálních projektech se vždy uchází o podporu ve své zemi. Uchazeči
z České republiky mohou své návrhy projektů podat do veřejné soutěže programu DELTA, přičemž
jejich zahraniční partneři paralelně přihlašují projekty s účastí českých podniků (a výzkumných
organizací) u svého poskytovatele podpory v komplementárním programu.
Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům partnerské nebo propojené
podniky ve smyslu č. 3 přílohy č. 1 Nařízení.
Pouze ty projekty, které v obou státech úspěšně projdou hodnotícím procesem a je u nich kladně
rozhodnuto o poskytnutí podpory, mohou být ze strany TA ČR financovány.
Program není tematicky zaměřen, avšak pro některé zahraniční partnery TA ČR jsou definovány
konkrétní oblasti, do kterých se musí uchazeči hlásit.
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Klíčové parametry 6. veřejné soutěže programu DELTA:
-

-

Na české straně konsorcia musí být hlavním uchazečem podnik.
Výzkumná organizace z České republiky může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi
dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky.
Projekty mohou mít max. délku 36 měsíců anebo termín ukončení do 31.12.2021.
Maximální objem podpory na jeden projekt za českou stranu konsorcia je 25 milionů Kč.
Maximální míra/intenzita podpory na projekt na české straně je 74%.
Program umožňuje dosažení následujících výstupů ve formě výsledků dle Metodiky a Rejstříku
informací o výsledcích (RIV) platné v době jejich uplatňování:
·
P – patent; Z – poloprovoz, ověřená technologie; F – průmyslový a užitný vzor; G – technicky
realizované výsledky –prototyp, funkční vzorek; R – software; N – certifikované metodiky,
postupy a specializované mapy s odborným obsahem; O – ostatní.
Způsobilé náklady veřejné soutěže programu DELTA:
·
osobní náklady
·
náklady na subdodávky
·
ostatní přímé náklady (vyjma stipendií, tj. např. náklady na ochranu práv duševního
·
vlastnictví, odpisy dlouhodobého majetku, cestovní náklady, materiál)
·
nepřímé náklady (režie)
Harmonogram 6. veřejné soutěže programu DELTA:

-

Vyhlášení veřejné soutěže: 6. června 2018
Délka soutěžní lhůty pro příjem návrhů projektů: 7. června – 7. srpna 2018
Hodnotící lhůta: 8. srpna – 30. listopadu 2018
Oznámení výsledků veřejné soutěže: do 30. listopadu 2018
Uzavírání smluv o poskytnutí podpory: prosinec 2018 – leden 2019
Začátek řešení projektů: od 1. prosince 2018, nejzazším termínem pro začátek řešení projektu je 1.
června 2019
Upozornění: harmonogram veřejné soutěže se může u zahraničních partnerů mírně odlišovat.
Upozornění na významná specifika v podmínkách veřejné soutěže u zahraničních partnerů:

-

ČLR - Zhejiang: nízký překryv lhůt pro podávání návrhů projektů
Čínská republika – Taiwan: úzce zaměřená kritéria pro uchazeče na taiwanské straně
Spolková republika Německo: dvoufázový proces vyhodnocování návrhů projektů na německé straně
a současně vyšší omezení pro uchazeče na české straně

Tento dokument má pouze informativní charakter.
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