
Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu ÉTA

Termíny a lhůty

Termín vyhlášení veřejné soutěže 18. 9. 2019
Soutěžní lhůta 19. 9. - 31. 10. 2019
Vyhlášení výsledků nejpozději 31. 3. 2020
Zahájení řešení nejdříve od 1. 4. 2020
Zahájení řešení nejpozději od 1. 8. 2020
Min. délka projektu 12 měsíců
Max. délka projektu 45 měsíců
Uchazeči

Podnik ANO
Výzkumná organizace ANO

Další právnické osoby veřejného i soukromého práva bude upřesněno v Zadávací dokumentaci, jaké subjekty mohou žádat o podporu jako tento typ 
uchazeče 

Zařazení návrhu projektu

Národní priority orientovaného výzkumu (NPOV) hlavní cíl - omezen na prioritní oblast 6 Bezpečná společnost
vedlejší cíl/cíle - bez omezení

Obory CEP
hlavní obor CEP - omezen pouze na kategorii "A - Společenské vědy" vyjma oboru "AE - Řízení, 
správa a administrace"
vedlejší a další vedlejší obor CEP - bez omezení 

Obory FORD hlavní obor FORD - omezen na kategori 5 - Social Sciences a 6 - Humanities and the Arts
vedlejší a další vedlejší obor FORD - bez omezení

RISIII strategie
hlavní uchazeči přihlásí svůj návrh projektu k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z 
Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené 
usnesením vlády ze dne 14. března 2018 č. 168

Finance

Alokace na 3. veřejnou soutěž 580 mil Kč
Max. částka podpory na projekt limit 3 mil. EUR dle Nařízení komise č. 651/2014
Max. intenzita podpory na projekt 80 %
Začátek podpory 1. 4. 2020
Spolufinancování

Ostatní zdroje minimální podíl ve výši 20 % za projekt
Způsobilost nákladových položek

Osobní náklady ANO
Investice NE
Náklady na subdodávky ANO
Ostatní přímé náklady ANO
Stipendia ANO
Způsob vykazování nepřímých nákladů

Full cost ANO

Flat rate
ANO - do výše 25 %
(ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v 
příslušném roce, mimo nákladů na investice)

Výsledky

Výsledky

Fprum - průmyslový vzor
Fuzit - užitný vzor
Gprot - prototyp 
Gfunk - funkční vzorek
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci 
kompetence příslušného poskytovatele
Nlec - léčebný postup,
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
NmetC- metodiky certifikované oprávněným orgánem
NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná 
problematika spadá
NmetA - metodiky a postupy akreditovanéoprávněným orgánem
P - patent
R - software
Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva
A - audiovizuální tvorba
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu
E - uspořádání výstavy
B - odborná kniha
C - kapitola v odborné knize
O - další výsledky splňující § 2 odst. 2 písm. i) Zákona

doplněny výsledky:
Zpolop - poloprovoz   
Ztech - ověřená technologie 

Povinné přílohy k výsledkům u výsledku druhu P - Patentová rešerše 
u výsledku druhu NmetS - Potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy

Aplikační garant

Musí mít projekt alespoň jednoho aplikačního garanta? ANO
Musí být z ČR? každý návrh projektu musí mít minimálně 1 aplikačního garanta, který má sídlo v ČR
Podnik (interní/externí) může být pouze INTERNÍM aplikačním garantem
Výzkumná organizace (interní/externí) může být INTERNÍM i EXTERNÍM aplikačním garantem
Instituce veřejné správy (interní/externí) může být INTERNÍ i EXTERNÍ aplikačním garantem (doporučení: EXTERNÍ)

Povinná příloha za aplikačního garanta pouze u případného EXTERNÍHO aplikačního garanta - např. Letter of Intent, smlouva o využití 
výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum

Hodnoticí proces

Postup hodnocení oponenti - Oborové panely - Rada programu - předsednictvo TA ČR 


