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1. ČÁST

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU

Základní informace o programu NCK1
• Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací.
• Program na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a
aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného
výzkumu.

• Schválen usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 354.
• Trvání programu: 2018-2022.

• Veřejné soutěže v letech: pouze 2018.

• Na program Národní centra kompetence 1 (NCK1) bude přímo
navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období
2020 - 2026.

• Maximální míra podpory na projekt: 80 %.

• Dle zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (dále ZPVV), v souladu s Rámcem,
Nařízením a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Cíle programu NCK1
• Cíl programu - zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného
výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou
růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a
aplikační relevance výzkumných organizací.

• Nástroj pro dosažení cíle - vybudování dostatečně stabilní a
dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím
koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na
aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.
• Dílčí cíle programu:

1. propojení stávajících výzkumných center;
2. zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle RIS3
strategie;
3. zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce;
4. podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na
aplikovatelnost výsledků v praxi;
5. zvýšení počtu inovačních lídrů.

Model financování center

• Model financování je inspirován zejména schématem
financování německých Fraunhofer Institutů - dlouhodobé
veřejné financování strategického výzkumu je vázáno na
schopnost centra získávat prostředky z komerčních zdrojů.
• Adaptováno pro české prostředí - např. není nezbytné
zřídit pro centrum samostatnou entitu.

Očekávání programu NCK1

•

Zvýšení spolupráce a výměny zkušeností výzkumných organizací a
aplikačních sféry:
– Rozvinutí veřejné základny aplikovaného výzkumu;

– Zvýšení účinnosti center transferu technologií a interních systémů
pro komercializaci ve výzkumných organizacích;
– Zvýšení motivace výzkumných pracovišť k realizaci výzkumu a
vývoje pro potřeby uživatelů;
•

– Navázání dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací a
podniků.

Vznik velkých komplexních aplikačně orientovaných center s
mezinárodním přesahem postavených na excelentních týmech.

Záměr programu NCK1
•

Synergické provázání již existujících úspěšných center:
– Centra kompetence (TA ČR);
– Centra excelence (GA ČR);

– Operační programy (VaVpI Centra);
– Další výzkumná centra.

Názvosloví v NCK1
•

Centrum / Centrum NCK = Projekt NCK + ostatní veřejná podpora +
komercializační aktivity.

•

Pracoviště NCK - finančně nezávislá účetní jednotka, určitá část
zapojeného uchazeče realizující projekt NCK.

•
•
•

Projekt NCK - samotná část Centra NCK financovaná TA ČR.

Dílčí projekty - konkrétní aktivity s konkrétními výsledky, (dílčí
projekty jsou financovány z programu NCK).

Rada centra - řízení Centra NCK, určení koncepčního a strategického
směrování Centra, dohled na plnění strategické výzkumné agendy, činí
zásadní rozhodnutí.
- Složení např.: zástupci účastníků Centra NCK; zástupci
výzkumné sféry; zástupci aplikační sféry; zástupci veřejné správy.

• Ustanovení Rady centra a základních smluvních vztahů před
podáním návrhu projektu NCK → schválení návrhu projektu NCK.

Struktura (vztahů) Centra NCK1

2. ČÁST

PARAMETRY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Zaměření 1. veřejné soutěže programu NCK1
• 11 témat dle VR TA ČR:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Biomedicína;
Biotechnologie a kvalifikovaná chemie;
Dopady globálních změn na ČR a ekologický průmysl;
Doprava a Smart City;
Letecká a kosmická technika;
Moderní energetika;
Optika a optoelektronika;
Pokročilé materiály a nanotechnologie;
Robotika, informatika a kybernetika pro společnost 4.0;
Společenské dopady technologických změn;
Strojírenství pro 21. století.

Každý projekt musí naplňovat alespoň 1 téma.

1. veřejná soutěž programu NCK1
• Vyhlášena dne: 29. 3. 2018.

• Částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt:
– 66 - 330 mil. Kč do roku 2020;

– 100 - 500 mil. Kč na celou dobu řešení až do roku 2022.

• Očekává se 10 podpořených projektů.

• Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní
příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c)
Nařízení.

• Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena
povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu
zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících.

1. veřejná soutěž programu NCK1
• Uchazeči projektu:

– Výzkumné organizace;
–

Podniky - právnické i fyzické osoby.

• Hlavní uchazeč:

– výzkumná organizace.

• Příjemci finanční podpory:
–

pouze výzkumné organizace.

• Podniky plánují nenulové náklady, ale nulovou podporu.
• Minimální počet uchazečů:

– 4 a z toho minimálně 2 MSP.

• Každý uchazeč definuje alespoň jedno pracoviště NCK.

Doba řešení projektu

•

Termín zahájení řešení projektů:
–
–

•

•

nejdříve 1. 6. 2018;

nejpozději 1. 2. 2019.

Začátek finanční podpory: 1/2019 (uznatelné náklady 6/2018).

Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2018 (v případě
zahájení řešení již v roce 2018, nejdříve však k 1. 6. 2018), zahrne tyto
náklady do vyúčtování podpory za rok 2019. Za rok 2018 se
nepředkládá průběžná zpráva.

• Délka řešení projektů: max. do 12/2020 s možností prodloužení do
2022.

2020 a následující období
•
•

Žádost o prodloužení do 2022.

Hodnocení realizovaných projektů (během roku 2020):

– Příjmy z neveřejných zdrojů/komercializačních aktivit Centra
NCK;
– Plnění projektového záměru;
– Realizace dílčích projektů;

– Rozsah aktivit Centra NCK mimo projekt NCK;
•

– Návrh na následující období.

V případě vyhovění prodloužení do 12/2022:

– Navýšení podpory max. o polovinu podpory na roky 2018-2020.
=
– Podpora 2021 – 2022 max. jedna třetina podpory na celé období
2018 – 2022.

Soutěžní lhůta
•

Soutěžní lhůta: 30. 3. - 31. 5. 2018.

Jak podat/odeslat návrh projektu
•
•
•
•
•

Návrh projektu musí být odeslán prostřednictvím ISTA
do 31. 5. 2018 16:30:00 hodin.

“Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
do ISTA” musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče
do 31. 5. 2018 23:59:59 hodin.

Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže je upraven ve
SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné
soutěže v5.

Příručka pro uchazeče - souhrn nápověd z elektronického systému
pro podávání návrhů projektů.
Odkaz na ISTA: https://ista.tacr.cz/.

Prokázání způsobilosti uchazeče
•

Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané
§ 18 ZPVV.

•

Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů,
způsobilost prokazuje každý zvlášť ze své datové schránky
do datové schránky poskytovatele nejpozději do 31. 5. 2018 23:59:59
hodin.

•

•
•

V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů
do veřejné soutěže v5 a Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži
programu Národní centra kompetence.

Rozhodující je datum odeslání z datové schránky uchazeče,
který prokazuje podmínky způsobilosti.

Prokázání způsobilosti uchazeče se nezasílá v listinné podobě.

Prokázání způsobilosti uchazeče
•

Příklady prokázání způsobilosti - uvedeno dle typu organizace - nyní
jen čestné prohlášení.

•

Nedokládá se výpis z Rejstříku trestů ← rozšíření identifikačních údajů
členů statutárního orgánu v návrhu projektu → poskytovatel si výpis
z RT vyžádá sám.

•

•
•
•

Uchazeč předkládá pouze 1 čestné prohlášení za statutární orgán,
nikoliv za jednotlivé členy statutárního orgánu.

Uchazeč podá více návrhů projektů → dokládá prokázání způsobilosti
pouze jednou.

Uchazeč řádně nedoloží dokumenty prokázání způsobilosti → výzva k
doložení v dodatečné lhůtě.
Nedokládá se výpis z Obchodního rejstříku.

Návrh projektu
•

V anglickém jazyce, kromě údajů do CEP.

•
•

Návrh projektu ani jeho obsah v minulosti nebyl, a ani v současné době
nesmí být řešen, v rámci jiného projektu.

•

Popis naplnění cíle a dílčích cílů programu.

•

•
•
•

Úplný - obsahuje veškeré náležitosti stanovené zadávací dokumentací.
Uvedené informace musí být pravdivé a v souladu se skutečným stavem
ke dni podání návrhu projektu.

Soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (NPOV) – nutno vybrat jeden
hlavní a žádný až dva vedlejší cíle NPOV.

Důraz na stručnost, jasnost a výstižnost → nová struktura přihlášky.

Náklady/podpora na dobu řešení na projekt celkem, nikoliv na jednotlivé
uchazeče.
Deklarace obecných výstupů s důrazem na aplikovatelnost. Konkrétní
výsledky až v dílčích projektech.

Povinné přílohy návrhu projektu
•

Písemná Smlouva o ustanovení národního centra kompetence
uzavřená mezi jednotlivými členy Centra NCK
– Mezi hlavním uchazečem a všemi dalšími účastníky;

– Může plnit funkci Smlouvy o účasti na řešení projektu, může být
uzavřena s rozvazující podmínkou neposkytnutí podpory, nebo ve
formě Smlouvy o smlouvě budoucí;

– Způsob fungování Centra NCK a vymezení role Rady centra;
– Podepsaná hlavním uchazečem a všemi dalšími účastníky.

•

Dokument ustavující Radu centra NCK

•

Zápis nebo jiný obdobný dokument z jednání Rady centra
potvrzující projednání a schválení předkládaného návrhu
projektu

– Činnosti a funkce Rady centra;

– Smlouva, jednací řád nebo jiný právně závazný dokument.

Způsob financování
Maximální míra podpory: 80 % pro každý rok i celkově za celou dobu
řešení.

• Min. 20 % neveřejných prostředků vložených do řešení projektu
NCK.
• Příjmy v objemu min. 19 % z objemu podpory formou
komercializačních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.

- Příjmy ze smluvního výzkumu;
- Příjmy z licencí;
- Náklady výzkumné organizace uhrazené podnikem v rámci
řešení projektů kolaborativního výzkumu, tzn. formou účinné
spolupráce, na které nebyla poskytnuta účelová veřejná
podpora.
- Deklarování v návrhu projektu a vykazování během
řešení projektu pouze ze strany výzkumných organizací.

Způsob
financování

Dílčí projekty
• Definují se během realizace projektu NCK.
• Schvaluje Rada centra.

• Ze strany TA ČR nebudou hodnoceny, budou posuzovány z
formálního hlediska a z hlediska souladu s cíli projektu NCK.

• První dílčí projekt před uzavřením Smlouvy o poskytnutí
podpory.
• Konkrétní agenda:
–
–
–
–

rozpočet na jednotlivé uchazeče;
aktivity/činnosti;

milníky, dílčí cíle;

výstupy a výsledky.

Dílčí projekty
Podporované druhy výsledků
Fuzit
- Užitný vzor
Fprum
- Průmyslový 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
• P
- Patent
• R
- Software

•
•
•
•
•

• NmetC
•
•
•
•
•
•

- Metodiky
certifikované oprávněným orgánem
NmetS
- Metodiky schválené
příslušným orgánem státní správy,
do jehož kompetence daná
problematika spadá
NmetA
- Metodiky a postupy
akreditované oprávněným orgánem
Nmap
- Specializovaná mapa
s odborným obsahem
Zpolop
- Poloprovoz
Ztech
- Ověřená technologie
O
- Ostatní výsledky

Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené přílohou č. 4
Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení
programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Dílčí projekty
Povinné přílohy k výsledkům
Průzkum trhu
• G - technicky realizované
výsledky – prototyp, funkční
vzorek
• Z - poloprovoz, ověřená
technologie
• R - software
• F - průmyslový a užitný vzor
• NmetC, NmetA, Nmap, Nlec, Npam

Potvrzení certifikačního orgánu
• NmetS
Průzkum trhu včetně patentové
rešerše
• P - Patent

Doložení zájmu budoucího
odběratele výsledků
• např. letter of intent
• H - výsledky promítnuté do
právních předpisů a norem a
výsledky promítnuté do směrnic
a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence
příslušného poskytovatele
Odhad potenciálního využití
• další využití výsledku po
skončení projektu
• O - ostatní výsledky

Dílčí projekty
Finanční plán
• Podrobné členění nákladových položek na jednotlivé uchazeče a
jednotlivé nákladové položky.

• Podíly aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
• Způsobilé náklady jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách.

• Mezi způsobilé náklady je možno zahrnout náklady na administraci
projektu a na aktivity Rady centra.

• Stipendia a investice nejsou uznatelnými náklady.

• Metoda vykazování nepřímých nákladů: full cost, flat rate (20 %),
flatrate s navýšením (30 % HR Award).

• Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2018 (v případě zahájení
řešení již v roce 2018, nejdříve však k 1. 6. 2018), zahrne tyto náklady
do vyúčtování podpory za rok 2019. Za rok 2018 se nepředkládá
průběžná zpráva.

Důležité během vyplňování návrhu projektu
• ANGLICKÝ JAZYK;
• Cíl a zaměření Centra;

• Naplnění cíle a dílčích cílů programu;
• Soulad s cíli NPOV;

• Soulad s výzkumnými tématy;

• Sestavení konsorcia dle podmínek;
• Pracoviště NCK a řešitelský tým;

• Způsob řízení Centra + sestavení Rady centra;
• Popis aktivit - základ dílčích projektů;
• Povinné přílohy projektu;

• Příjmy z komercializačních aktivit výzkumných organizací minimálně
ve výši 19 % z celkové požadované podpory.

Hodnoticí proces
• Hodnoticí lhůta začíná dnem 1. 6. 2018 a končí dnem 31. 10. 2018.
• Hodnotící proces je upraven ve SME-34 a v Zadávací dokumentaci.
• 2 tuzemští a 2 zahraniční oponenti → čtyři posudky ve veřejné
soutěži.
• Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva.

• Konsensuální jednání - tuzemští oponenti + zástupci RP → zpráva z
konsensuálního jednání.
• Hodnocení odbornými hodnotiteli → hodnocení ekonomického
zdraví uchazeče a bonifikace projektu.

• Hodnocení Radou programu → doporučuje předsednictvu TA ČR
výsledný návrh pořadí projektů.
• Rozhodnutí předsednictva TA ČR.

• Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny do 31. 10. 2018
na internetové adrese http://www.tacr.cz.

Seznam doporučených dokumentů
• Program Národní centra kompetence 1.

• Zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži programu Národní centra
kompetence.

• Příručka pro uchazeče pro 1. veřejnou soutěž programu Národní centra
kompetence.
• Příručka pro oponenty.

• Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. Specifické podmínky.
• Všeobecné podmínky.
• Často kladené dotazy.

• Příklady prokázání způsobilosti.

• Principy Technologické agentury České republiky pro tvorbu Smlouvy o
účasti na řešení.
• Frascati Manuál 2015.

Realizace projektů - 3E
Hospodárnost (Economy)
• Příjemce postupuje hospodárně v případě, že minimalizuje náklady bez ztráty
kvality výstupů/výsledků/cílů.
̶ Hodnocení probíhá na vstupu a v průběhu projektu.

Účelnost (Efficiency)
• Řešení projektů lze považovat za účelné dosahuje-li výstupů/výsledků, jejichž
prostřednictvím naplňuje cíle programu.
̶ Hodnocení probíhá po celou dobu řešení projektu.

Efektivnost (Effectiveness)
• Příjemce postupuje efektivně v případě, že nalezne optimální vztah mezi
“vstupy” a “výstupy”.
• Princip efektivnosti je dosažení nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji
a dosaženými výstupy.
• Dosažení požadovaného výstupu při minimalizaci nákladů.
• Dosažení maximálního účinku při předem daných nákladech.
̶ Hodnocení probíhá po celou dobu řešení projektu, u menších projektů
zejména na závěr.

Aktuální informace

Dotazy

Dotazy k 1. veřejné
soutěži
je možné podávat přes
helpdesk
na
http://www.tacr.cz/hesk
+ často kladené dotazy

Děkujeme za pozornost
www.tacr.cz

