
 

Dotazy ze semináře pro uchazeče 2. veřejné soutěže 
programu ÉTA 

1. Dobrý den, bude dostupná použitá prezentace? (Jinde než ve videu?) Díky. 

Ano, prezentace bude dostupná na webových stránkách Technologické agentury ČR pod 2. veřejnou 
soutěží programu ÉTA. 

2. V jaké roli může vystupovat zahraniční partner (účastník, expert?) a jak jej platit (DPP, 
služby)? 

Zahraniční partner, který bude vystupovat jako uchazeč projektu (hlavní uchazeč, další účastník), 
se může účastnit veřejné soutěže dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. i jako právnická osoba se sídlem 
v členském státě EU, EHP nebo Švýcarské konfederaci nebo musí být občanem takového státu 
nebo dlouhodobě pobývající rezident na území ČR nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu 
na území ČR povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti dle 
kapitoly 2.3 Zadávací dokumentace. 

Pokud je pro řešení projektu vhodné využít odborníka ze zahraničí, může být zaměstnán uchazečem 
(HPP, DPČ, DPP) a bude se podílet na projektu jako řešitel. Náklady na takového řešitele budou 
čerpány z osobních nákladů. 

3. Považujete za vhodné doložit Letter of Intent (apod.) i v případě interního aplikačního 
garanta nebo je to zcela zbytečné? 

Ano, určitě je vítané doložení zájmu a popis způsobu využití výstupů/výsledků projektu. Je vhodné se 
na doložené přílohy v návrhu projektu odkázat. Nicméně Letter of Intent není povinnou přílohou 
interního aplikačního garanta, pokud je zájem o výstup projektu a způsob a míra zapojení uchazeče 
plnícího roli aplikačního garanta popsán v návrhu projektu.  

4. Výstupem/výsledkem bude výsledek typu "O"- inovovaná služba aplikačního garanta 
(komerčně uplatňován). Lze, aby z hlediska rozdělení práv k výsledku měl 100 % AG 
a výzkumná organizace 0 %? 

Toto není možné, nebyla by naplněna definice kolaborativního výzkumu - výsledky musí být rozděleny 
mezi subjekty dle podílu na jejich řešení. V tomto případě by bylo možné odkoupení části výzkumu 
za tržních podmínek. 

5. Mezi prioritními tématy chybí velmi důležitá: není tam nic z oblasti umění, vzdělávání, 
a co by se týkalo dalších SHV. 

Vámi zmíněná témata z oblasti umění, vzdělávání a dalších oblastí společenských a humanitních věd je 
možné v programu ÉTA řešit bez ohledu na to, zda k nim byly formulovány prioritní výzkumné cíle. 
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Pro tematické zaměření návrhů projektů je stěžejní, aby naplňovalo tzv. výzvy a příležitostí 21. stol. 
formulované v Příloze č. 2 Výzvy 21. století. Soulad projektu s prioritním výzkumným cílem představuje 
“pouhou” bonifikaci návrhu projektu, kdy je možné získat až 4 body. Nesoulad návrhu projektu 
s prioritním výzkumným cílem neznamená jeho vyřazení z hodnoticího procesu. Pro potřeby 
2. veřejné soutěže možnost formulovat prioritní výzkumné cíle využilo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstvo dopravy ČR a zástupci vládního programu restrukturalizace 
postižených regionů Restart (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj) (viz příloha č. 4 Zadávací 
dokumentace).  

6. Lze být hlavním řešitelem u více projektů, případně jaká jsou kritéria pro dobrého 
hlavního řešitele (lze tuto funkci delegovat např. na studenty)? 

Ano, lze být hlavním řešitelem u více projektů. Je nutné zvážit, zda v případě úspěchu všech návrhů 
projektů budou časově realizovatelné. K osobě hlavního řešitele neklademe žádné podmínky, nicméně 
by tato osoba měla svým vzděláním, kompetencí či zkušenostmi odpovídat povaze a náročnosti 
projektu.    
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https://www.tacr.cz/dokums_raw/eta/2vs/Priloha_c._2_-_Vyzvy_21._stoleti.pdf

