Základní parametry 1. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - SOUTĚŽ
Termín vyhlášení veřejné soutěže

24.4.2019

Soutěžní lhůta

25. 4. - 6. 6. 2019

Vyhlášení výsledků

30.9.2019

Pro projekty podpořené ve veřejné soutěži se předpokládá
rozdělit

510 mil. Kč

Národní priority orientovaného výzkumu (NPOV)

Návrh projektu musí být v souladu s následujícími systémovými opatřeními NPOV:
- Podporovat inovační proces jako celek
- Posílit spolupráci mezi akademickým výzkumem, vysokými školami, aplikovaným
výzkumem a aplikační sférou
- V podporovaných projektech položit důraz na diseminaci jejich
výsledků, včetně popularizace

Prioritní výzkumné cíle

nebudou

Obory CEP

bez omezení
bez omezení

Obory FORD
UCHAZEČI
Podnik

NE

Výzkumná organizace

ANO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - NÁVRH PROJEKTU
Termín zahájení projektu:
Nejdříve od

1. 1. 2020

Nepozději od

bude uvedeno v Zadávací dokumentaci
36 měsíců

Max. délka projektu
FINANCE - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - OBECNĚ
Max. částka podpory na projekt

doporučená částka podpory na projekt je 15 mil. Kč

Max. intenzita podpory na projekt

100 % z celkových uznaných nákladů

Začátek podpory

1. 1. 2020

SPOLUFINANCOVÁNÍ
Ostatní zdroje

ANO

FINANCE - PROJEKT
ZPŮSOBILOST NÁKLADOVÝCH POLOŽEK
Osobní náklady

ANO

Investice

NE

Náklady na subdodávky

ANO

Ostatní přímé náklady

ANO
ANO

Stipendia
NEPŘÍMÉ NÁKLADY
Full cost

ANO
ANO

Flat rate do 25 %

(ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v
příslušném roce, mimo nákladů na investice)

VÝSLEDKY
P – patent;
G – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor;
O – ostatní výsledky.

Výsledky

Povinné přílohy za projekt

U dílčích projektů se zaměřením na výzkumné cíle z oblasti společenských a
humanitních věd se dále očekávají následující druhy výsledků:
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele;
Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních
dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy;
N - metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem;
Vsouhrn- souhrnná výzkumná zpráva.
Další výsledky, které budou podporovány programem, ale nesmí být jediným
druhem výsledku projektu (vždy v kombinaci s některým z výše uvedených):
S – specializovaná veřejná databáze;
A – audiovizuální tvorba;
M - uspořádání konference;
W - uspořádání workshopu;
E - uspořádání výstavy.
budou zpecifikovány v Zadávací dokumentaci

APLIKAČNÍ GARANT
V programu GAMA 2, podprogram 1 není zavedena role aplikačního garanta.
HODNOTICÍ PROCES
Počet oponentských posudků
Odborný poradní orgán

2
Rada programu

