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DOPRAVA 2020+

program



Základní informace 
o programu DOPRAVA 2020+

• Doba trvání: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let)

• Předpokládaný počet vyhlášených 
soutěží: 4

• Předpokládaná intenzita podpory: 80 %

• Předpokládané výdaje ze státního 
rozpočtu: 1 950 mil. Kč

Program na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy -

DOPRAVA 2020+



Cíle programu DOPRAVA 2020+

• Hlavní cíl: rozvíjet dopravní sektor způsobem, který 
bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje 
technologický  a znalostní rozvoj ČR a napomůže 
tak růstu konkurenceschopnosti ČR

• Posílení spolupráce výzkumného, akademického  
a soukromého sektoru

• Definování metodických, legislativních                     
a normativních rámců pro naplnění veřejného 
zájmu

• Doprava jako souhrn 4 hlavních prvků: uživatelé 
dopravy, dopravní infrastruktura a prostředky         
a vlastní řízení dopravního provozu nebo 
přepravního procesu



Specifické cíle programu 
DOPRAVA 2020+

Udržitelná

doprava

Bezpečná 

a odolná 

doprava 

a dopravní 

infrastruktura

Přístupná 

a 

interoperabilní 

doprava

Automatizace, 

digitalizace, 

navigační 

a družicové 

systémy



Udržitelná

doprava

• konkurenceschopnost dopravy:  moderní metody 
organizace dopravy, efektivita dopravního systému při 
snižování jeho ekonomické náročnosti a negativních 
účinků na životní prostředí

• alternativní zdroje energie v dopravě: rozvoj elektromobility
a multimodálních služeb, omezení negativních vlivů 
dopravní infrastruktury, snižování zdravotně rizikových emisí 
z dopravy

• snižování ekonomické náročnosti dopravy: nová 
technická a technologická řešení dopravních staveb 
vedoucí ke snížení nákladů životního cyklu staveb, využití 
recyklovaných a regenerovaných materiálů, optimalizace 
údržby konstrukcí

• vliv dopravy na regionální rozvoj: zvýšení kvality 
dopravního systému pro regionální rozvoj



• snižování nehodovosti: nové metody a standardy pro 
dopravní infrastrukturu a prostředky

• zvyšování odolnosti dopravní infrastruktury: odolnost     
a spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury, 
odolnost vůči přírodním vlivům a odolnosti vůči 
terorismu, systémy řízení provozní bezpečnosti, moderní 
simulační a vizualizační nástroje včetně systémů VR

Bezpečná 

a odolná 

doprava 

a dopravní 

infrastruktura



• přístupnost dopravy: osoby se specifickými potřebami, 
sníženou schopností orientace, pohybu nebo komunikace

• sociální otázky:  zaměstnanost, vzdělávání a odborná 
kvalifikace ve všech oblastech dopravy

• ekonomické aspekty dopravy, urbanismus a územní 
plánování

• interoperabilita: dopravní cesty a dopravní prostředky, 
standardizovaná rozhraní mezi jednotlivými systémy a 
aplikacemi

• koncept tzv. chytrého města: plány udržitelné městské 
mobility, městská hromadná doprava v kombinaci s 
cyklistickou a pěší dopravou

• podpora využití sdílených služeb: car sharing a bike sharing, 
logistika a zásobování, e-commerce

Přístupná 

a 

interoperabilní 

doprava



• rozvoj inteligentní a propojené dopravy: autonomní 
vozidla, sběru, zpracování a výměny dat včetně dat 
prostorových, robotika, AI

• interakce člověk-stroj: nové nároky na schopnosti, 
dovednosti či psychiku člověka

• rozvoj podpůrné fyzické a digitální infrastruktury, 
navigace a mapové podklady

• kooperativních systémy: V2V a V2I komunikace 

• využití družicové navigace, pozorování Země a 
družicové telekomunikace v oblasti dopravy

• technologie blockchain

Automatizace, 

digitalizace, 

navigační 

a družicové 

systémy
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Pokládání on-line dotazů



Co se dnes dozvíte

• Představení programu DOPRAVA 2020+

• Podmínky 1. veřejné soutěže

• Jak vyplnit návrh projektu v ISTA

• Diskuze

Kde jsou informace uvedeny?



PODMÍNKY 1 .  VEŘEJNÉ  SOUTĚŽE

DOPRAVA 2020+

program



Dokumenty spojené s vyhlášením

PROGRAM

ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace a její příloha
Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky v6

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy

Doplňující dokumentace
Aplikační garant 

Program DOPRAVA 2020+

Struktura cílů NPOV

Pravidla pro publicitu

Příručky
Základní informace pro uchazeče

Příručka pro oponenty

https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Program_DOPRAVA_2020.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace_k_1._verejne_soutezi_programu_DOPRAVA_2020.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace_k_1._verejne_soutezi_programu_DOPRAVA_2020.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Priloha_c_1_-_Prioritni_vyzkumne_cile.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Vseobecne_podminky_v6.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Cestne_prohlaseni_za_uchazece-Sworn_statement_of_the_applicant.doc
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Formular_potvrzeni_prislusneho_organu_statni_spravy_pro_druh_vysledku_NmetS.doc
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Aplikacni_garant.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Program_DOPRAVA_2020.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Struktura_cilu_NPOV.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Pravidla_pro_publicitu_projektu.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Zakladni_informace_pro_uchazece.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Prirucka_pro_oponenty.pdf


Podmínky 1. veřejné soutěže

MAX

80 %
intenzita podpory

podpora

na projekt

50 MIL.

KČ

MAX délka řešení

12-48
měsíců

ZD 1.1 – 1.3

UCHAZEČI
výzkumné organizace

podniky

organizační složky státu, 

jimi zřízené příspěvkové organizace 

a územně samosprávné celky



Termíny 1. veřejné soutěže

Bonifikace

• soulad s vybraným prioritním výzkumným cílem

• aplikační garantství od Ministerstva dopravy

ZD 1.3

ZD 5.6.2

VYHLÁŠENÍ 
1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ LHŮTA HODNOTICÍ LHŮTA TERMÍN ZAHÁJENÍ 
PROJEKTU

12. 6. 2019 13. 6. - 13. 8. 
2019

14. 8. 2019 -
31. 1. 2020

1. 1. - 1. 6. 
2020



Důležité termíny 1. veřejné soutěže

konec lhůty pro 
podání v ISTA:

13. 8. 2019

16:30:00

• Návrhu projektu

• Povinné přílohy

13. 8. 2019

23:59:59

konec lhůty pro 
odeslání:

• Potvrzení podání 

elektronického 

návrhu projektu

• Prokázání způsobilosti
ZD 1.3



ZD 3.1

Aplikační garant

MIN

1v návrhu 
projektu

sídlo

Česká
republika

INTERNÍ
výzkumné organizace

podniky

organizační složky státu, 

jimi zřízené příspěvkové organizace 

a územně samosprávné celky

EXTERNÍ
právnické osoby

nesplňující

definici podniku!

Aplikační garant

https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Aplikacni_garant.pdf


• náležitosti povinné přílohy za externího AG:
• identifikace organizace

• způsob a míra zapojení AG

• deklarace a popis využití výstupů/výsledků

• datum a podpis zástupce AG

ZD 3.1

Aplikační garant

ZD 2.2 odst. 5, bod 3

Aplikační garantství od Ministerstva dopravy

doprava2020@mdcr.cz
Žádejte na předepsaném 
formuláři do 26. 7. 2019

Aplikační garant

https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Aplikacni_garant.pdf


• k výsledku druhu NmetS -
Formulář potvrzení zájmu 
příslušného orgánu státní správy

• k výsledku druhu P – patentová 
rešerše

• za externího aplikačního garanta 
– např. Letter of Intent

ZD 2.2Povinné přílohy



• Specifický cíl programu

• CEP a FORD

• RIS 3 – aplikační odvětví a/nebo znalostní doména

• NPOV – hlavní cíl z oblastí: 

– vedlejší: ze všech oblastí

ZD 2.2

Musí být v 
souladu!

Prioritní výzkumný cíl

Konkurence-

schopná 

ekonomika 

založená na 

znalostech

Udržitelnost 

energetiky a 

materiálových 

zdrojů

Prostředí pro 

kvalitní život

Udržitelná 

doprava

Bezpečná 

a odolná 

doprava 

a dopravní 

infrastruktura

Automatizace, 

digitalizace, 

navigační 

a družicové 

systémy

Přístupná 

a 

interoperabilní 

doprava

Zařazení návrhu projektu



PODÁNÍ  NÁVRHU PROJEKTU

Úspěšné

program

DOPRAVA 2020+



Rady pro začátečníky

• nejprve vyplnit dobu trvání 
projektu a přidat uchazeče

• nasdílet návrh projektu 
spolupracovníkům

• používat nápovědný systém

• průběžně kontrolovat 

Informační systém 
ISTA

Základní informace pro uchazeče

https://ista.tacr.cz/
https://ista.tacr.cz/
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Zakladni_informace_pro_uchazece.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/PP1/1VS/Zakladni_informace_pro_uchazece.pdf


Na co si dát POZOR

• výstupy/výsledky v souladu 
s Metodikou

• vymezení se k obdobným 
projektům a řešením

• zdůvodnění k nákladovým 
položkám

• kapitola 3 se rozdělila na 
2 podkapitoly

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796


Údaj bude exportován do 
informačního systému IS VaVaI

Údaj, který se bude exportovat do 
Závazných parametrů



Helpdesk

• Často kladené dotazy

o Obecné FAQ

o Specifické FAQ

• Dotazy je možné podávat 

přes Helpdesk na:

http://www.tacr.cz/hesk

http://www.tacr.cz/hesk


Závěrečná rekapitulace

Aplikační garant (interní nebo externí)

Povinné přílohy

Vymezení se vůči obdobným projektům

Prokázání způsobilosti - dokládá se čestné prohlášení

Odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu 

projektu

Kontrola zveřejnění účetních závěrek - kontroluje se 

za roky 2015, 2016 a 2017



www.tacr.cz


