
 

 
  

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1 – Zveřejnění struktury dílčího projektu 

 

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejňuje strukturu dílčího projektu ve formě 
excelové tabulky a další informace týkající se vyplňování a podávání dílčích projektů 
v rámci realizace projektů podpořených v 1. veřejné soutěži Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1. 

Realizace projektů NCK probíhá řešením jednotlivých dílčích projektů. Příjemce, popř. 
příjemci, definují dílčí projekt, který předloží ke schválení Radě centra. Rada centra v rámci 
schvalování dílčího projektu vypracuje hodnocení, které bude součástí předávaných informací 
k dílčímu projektu TA ČR. Vyplňování návrhu dílčího projektu v systému ISTA bude 
zpřístupněno na podzim 2018 a uchazečům bude umožněno jej vyplnit jak v českém, tak i v 
anglickém jazyce. 

Uchazeči měli možnost zahájit řešení dílčího projektu již od 1. 6. 2018 (tedy již během 
hodnotící lhůty, která trvá od 1. 6. - 31. 10. 2018). Zahájení a ukončení řešení dílčího 
projektu je omezeno dobou trvání projektu NCK. 
 
Upozornění: V případě, že nebude projekt podaný v rámci NCK podpořen, náklady na řešení 
dílčího projektu nebudou uznatelné. 

Příjemce je povinen každý dílčí projekt předložit TA ČR. Předkládání dílčích projektů bude 

uchazečům umožněno před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory (po vyhlášení výsledků 1. 

veřejné soutěže programu NCK 1 na konci října 2018), nikoliv během hodnotící lhůty.  

 

V průběhu realizace projektu NCK musí být předložen alespoň 1 dílčí projekt. V případě, že 
příjemce začne řešit více dílčích projektů souběžně již během hodnoticí lhůty (tj. před 
podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory), je nutné všechny tyto dílčí projekty předložit 
předsednictvu TA ČR před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory. 
 
Náklady na dílčí projekt lze financovat z poskytnuté podpory až po marném uplynutí lhůty 
pro vyjádření poskytovatele k dílčímu projektu nebo jeho sdělení, že nemá k návrhu dílčího 
projektu výhrady. 
 
Povinnou přílohou zaslaného dílčího projektu bude výstup z hodnocení Rady Centra 
(potvrzení schválení daného dílčího projektu Radou Centra) a případné další povinné přílohy 
navazující na typ výstupu/výsledku (např. patentová rešerše k výsledku P - patent). 
 
Na zasedání Rady centra musí příjemci umožnit  účast zástupců TA ČR (viz čl. 4 odst. 3 písm. 
b) Smlouvy). Zástupci TA ČR se těchto jednání budou účastnit až po vyhlášení výsledků 1. 
veřejné soutěže programu NCK 1. 

Je možné vytvořit dílčí projekt zaměřený pouze na management projektu NCK. V tomto 
případě není nezbytné uvádět postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnost dílčího projektu 
či vazbu na stanovené výstupy.  


