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CÍLE SEMINÁŘE

• Seznámení s programem GAMA 2 - 
podprogram 1

• Podmínky 1. veřejné soutěže

• Úspěšné podání návrhu projektu



1.veřejná soutěž

• vytvořit / podpořit systém, v rámci kterého budou 

podporovány jednotlivé projekty výzkumných 

pracovníků, tzv. „dílčí projekty“

• zodpovědnost výběru, financování a kontrola dílčích 

projektů se přesouvá na příjemce

• existence a prokázání fungujícího systému 

komercializace

CÍL:



ZAMĚŘENÍ:
• podpora využití výsledků VaV, které vznikají ve 

výzkumných organizacích
• ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického 

uplatnění 
• vytvoření a zefektivnění fungování nezbytné podpůrné 

organizační struktury ve výzkumných organizacích
• podpora poskytnuta na konkrétní dílčí projekty

1.veřejná soutěž



Systém pro 
komercializaci

SYSTÉM ŘÍZENÍ PROJEKTU

Zadávací 
dokumentace

Příručka pro 
uchazeče

2.3

kap.3



Systém řízení projektu

• Návrh projektu může předkládat jeden nebo více uchazečů. 
• Pokud návrh projektu předkládá více uchazečů, budou mít společný systém řízení 

projektu.
• Doložené dokumenty musí být platné a závazné (tzn. schválené příslušným 

orgánem uchazeče)pro všechny uchazeče projektu.

UCHAZEČ JE POVINEN:
• prokázat, že splňuje nároky vycházející z programu GAMA 2, PP1 na systém 

komercializace 
• má personální kapacity pro zajištění výběru dílčích projektů 
• zasílat informaci o schválených dílčích projektech
• aktualizovat informace o dílčích projektech v ISTA 



PODMÍNKY
1. veřejné soutěže



Důležité termíny 1. veřejné soutěže

SOUTĚŽNÍ LHŮTA
VYHLÁŠENÍ 

1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE HODNOTICÍ LHŮTA
TERMÍN ZAHÁJENÍ 

PROJEKTU

24. 4. 2019 25. 4. – 6. 6. 2019 7. 6. - 30. 9. 2019 1. 1. - 28. 1. 2020

výsledky veřejné 
soutěže

30.9.2019
délka řešení projektu    24-36 M

ukončení projektu

délka řešení dílčích 
projektů

začátek řešení 
dílčích projektů

31.12.2022
6-36 M

od 1.1.2020



Podmínky 1. veřejné soutěže

MAX 

100%
intenzita 
podpory

ALOKACE

510
1.

MIL.
KČ 

veřejné 
soutěže

POUZE
výzkumné
organizace

POUZE
návrh
projektu1

● Max. intenzita podpory 100 %.

● Uchazeč může podat pouze jeden návrh projektu bez ohledu na to, zda se hlásí jako hlavní uchazeč 
nebo další účastník. Podání více návrhů projektů má za následek nepřijetí ani jednoho z návrhů 
projektů do veřejné soutěže.

● Hlavním uchazečem i dalším účastníkem projektu může být pouze výzkumná organizace.
● Alokace 510 mil. Kč pro 1. veřejnou soutěž. Doporučená částka na jeden projekt je 15 mil. Kč.



Podmínky 1. veřejné soutěže

• Uchazeči musí zvolit jeden hlavní a dva vedlejší obory CEP a FORD - bez omezení.

• Návrh projektu musí naplňovat 3 systémová opatření, která byla navržena v souladu 
NPOV:

podpora 
inovačního procesu 

jako celku

posílení spolupráce 
mezi akademickým 

výzkumem, 
vysokými školami, 

aplikovaným 
výzkumem a 

aplikační sférou

důraz na diseminaci 
výsledků, včetně 

popularizace



úspěšné
PODÁNÍ NÁVRHU 

PROJEKTU



Nejdůležitější podklady pro podání

PROGRAM 
GAMA 2

ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE

INFORMAČNÍ 
SYSTÉM ISTA

https:/ista.cz

PŘÍRUČKA PRO 
UCHAZEČE

Před vyplněním samotného návrhu projektu by se měl uchazeč seznámit s 
následujícími dokumenty:



Jak podat / odeslat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

24. 4. - 6. 6. 2019

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

do 6. 6. 2019
23:59:59

do 6. 6. 2019
16:30:00

do 6. 6. 2019
23:59:59



Jak podat / odeslat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

24. 4. - 6. 6. 2019

ISTA

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

➢ Návrh projektu je potřeba začít vyplňovat včas - ISTA 
kontroluje vyplňování návrhu projektu a hlásí 
upozornění, která nebrání v podání projektu a chyby, 
bez jejichž odstranění nelze návrh projektu odeslat.



Systém řízení projektu (vyplnění v ISTA)

https://ista.cz

● Pro uchazeče v GAMA 2 došlo k ulehčení vyplňování návrhu projektu v informačním systému.
● Každé pole v ISTA je potřeba náležitě okomentovat.
● Při vkládání příloh do kapitoly 7. Přílohy návrhu projektu se v příslušném poli přihlášky na konkrétní 

přílohu odkažte.



Na co si dát pozor

Uchazeči projektu - pouze výzkumné organizace

Prokázání specifických podmínek - v ISTA, přílohou, 
odkazem na webové stránky

Dílčí projekty nejsou součástí návrhu projektu, řešení 
dílčích projektů je až po vyhodnocení návrhu 

projektu od 1. ledna 2020

Náklady na administraci schválených dílčích projektů 
k podpoře jsou uznatelné do výše 6 % skutečných 

nákladů dílčích projektů za celou dobu řešení 
projektu

Prokázání způsobilosti - dokládá se jen čestné 
prohlášení



Změny oproti 3. veřejné soutěži programu GAMA

navýšení flat rate 
na 25 %

zrušení role 
manažera projektu

rozšíření 
očekávaných 

výsledků dílčích 
projektů

zkrácená délka 
řešení projektu 

(min. 24 - max. 36 
měsíců)



Jak podat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

➢ zaslání datovou schránkou za hlavního uchazeče

➢ pokud potvrzení podání nebude odesláno nebo 
nebude odesláno včas nebo nebude odesláno z 
datové schránky hlavního uchazeče, nebude návrh 
projektu přijat do veřejné soutěže

v ISTA

do 6. 6. 2019
16:30:00

do 6. 6. 2019
23:59:59



Jak prokázat způsobilost 

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

➢ za statutární orgán nikoliv za jednotlivé členy 
statutárního orgánu

➢ jelikož je čestné prohlášení zasíláno datovou 
schránkou, nemusí být podepsané

do 6. 6. 2019
23:59:59



HELPDESK

● dotazy k 1. veřejné soutěži 
programu GAMA 2, PP1 je možné 
podávat přes HELPdesk na 
http://www.tacr.cz/hesk

● + často kladené dotazy:
○ GAMA 2, 1. veřejná soutěž, PP1   

○ Obecné FAQ k veřejným soutěžím 
- prokázání způsobilosti uchazeče 
a podání návrhu projektu



www.tacr.cz


