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STANOVISKO
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
K podmínkám, za kterých je možné zvýšení uznaných nákladů projektu
Toto stanovisko se vztahuje k podmínkám změny projektu v průběhu řešení projektu, spočívající ve
zvýšení celkových nákladů projektu v návaznosti na vytvoření nového výsledku, nepředpokládaného
v původním návrhu projektu. Taková změna je obecně na základě žádosti příjemce možná dle SME-07
Změnová řízení projektů a jedná se o změnu řešení projektu, která vyžaduje schválení předsednictvem
TA ČR a vyhotovení dodatku ke stávající Smlouvě o poskytnutí podpory. Taková změna představuje
významný zásah do schváleného návrhu projektu, a je tak možná pouze ve zvlášť odůvodněných
případech, kdy je předpokládáno široké využití výsledku v praxi.
Využití výsledku v praxi představuje naplnění cíle projektu dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a je zásadním ukazatelem
efektivity podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. V případě výsledku, který nebyl
původně předpokládán návrhem projektu, se jedná o poměrně zásadní rozšíření původního
směřování, nicméně TA ČR chápe, že v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje může
být toto rozšíření žádoucí. Zpravidla tedy nebrání přidání nových výsledků, nicméně, je-li s přidáním
výsledku spojena i potřeba zvýšení uznatelných výdajů, je možné schválit takovou změnu pouze
v případě významného využití tohoto výsledku v praxi. Žádosti budou posuzovány dle disponibilních
finančních prostředků TA ČR.

Pokud se příjemci nepodaří dosáhnout tohoto výsledku, je povinen vrátit část dotace, o kterou byla
výše podpory navýšena v souvislosti s přidáním nového výsledku, protože se jedná o porušení
povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) Všeobecných podmínek. Rozhodnutí o schválení změny
spočívající v přidání výsledku a současného zvýšení podpory bude tak vydáváno s podmínkou využití
výsledku v praxi a návaznou povinností k vrácení dotace v případě nesplnění této podmínky.
Nesplnění této podmínky bude řešeno na základě informací od řešitele (zejména zprávy o
implementaci podle článku 13 odst. 2 Všeobecných podmínek) a ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. b)
Všeobecných podmínek.

