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Specifické podmínky jednotlivých partnerských agentur v rámci  

6. veřejné soutěže programu DELTA 
 

Č. j.: TACR/1-51/2018 

Tento dokument slouží pro základní orientaci v podmínkách partnerských agentur. 
 

1. Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)  

2. State Agency for Technology Innovation (SATI)  
3. Federal Ministry of Education and Research in Germany (BMBF) 
4. The Israel-Europe R&D Directorate (ISERD) 
5. Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD)  
6. Jiangsu Science and Technology Department (JSTD)  
7. The Ministry of Science and Technology of the Republic of China (MOST)  

 
 
 

1. Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) 

Termíny:  

Vyhlášení VS Soutěžní lhůta Hodnotící lhůta 
Vyhlášení 
výsledků 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

7. 6. 2018  8. 6. - 7. 8. 2018 8. 8. - 22. 11. 2018 30. 11. 2018 od 30. 11. 2018 od 1. 12. 2018 24 měsíců 

 
Partnerská agentura Korea Institute for Advancement of Technology -  KIAT  si stanovila dobu 
řešení projektu na 24 měsíců, což se od TA ČR liší o 12 měsíců.  
 
Uchazeči na české straně mohou rok na projektu pracovat bez partnerské agentury KIAT.  
 
Uchazeči: 
 
Zahraniční partner musí mít sídlo v Korejské republice. 

Hlavním uchazečem může být pouze malý nebo střední podnik. 

Výzkumná organizace může být pouze dalším účastníkem. 

Zaměření/oblasti projektu: 
 
Partnerská agentura navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu  
v souladu. Tento výčet však není taxativní a uchazeč bude moci podat i návrh projektu, který 
není ve shodě s uvedenými oblastmi, avšak tematicky do zmíněných oblastí spadá. Oblasti jsou 
uvedené pouze v anglickém jazyce z důvodu možného nedorozumění, které by mohlo 
vzniknout překladem do českého jazyka. 
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 Green Car and automobile parts 

 System semi-conduct 

 Embedded Software 

 Internet of Things 

 Key Enabling Technology (KETs) 

 Space Technologies and space Applications 

 

Způsob financování: 

Zahraniční partner musí mít sídlo v Korejské republice a komplementární návrh projektu musí 

předložit partnerské agentuře Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT).  

Tito zahraniční partneři musí být přímo partnerskou agenturou podporovaní, nestačí jen 

prokázat vlastní či jiné zdroje financování.  

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 

bude podpořen také partnerskou agenturou KIAT. 

 

2. State Agency for Technology Innovation (SATI) 

Termíny:  

Vyhlášení VS Soutěžní lhůta Hodnotící lhůta 
Vyhlášení 
výsledků 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

6. 6. 2018 7. 6. - 7. 8. 2018 8. 8. - 30. 11. 2018 30. 11. 2018 od 1. 12. 2018 od 1. 1. 2019  36 měsíců 

 
Uchazeči: 
 
Hlavním uchazečem může být pouze podnik.  
Výzkumná organizace může být dalším účastníkem pouze v případě, že v projektu bude 
alespoň 1 vietnamský podnik. 
 
Zaměření/oblasti projektu: 
 
Partnerská agentura navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu  
v souladu. Tento výčet však není taxativní a uchazeč bude moci podat i návrh projektu, který 
není ve shodě s uvedenými oblastmi, avšak tematicky do zmíněných oblastí spadá. Oblasti jsou 
uvedené pouze v anglickém jazyce z důvodu možného nedorozumění, které by mohlo 
vzniknout překladem do českého jazyka. 

 Nanotechnology and advanced materials; 

 Biotechnology and pharmaceuticals; 

 Agriculture and fisheries technology; 
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 Information and communication technologies; 

 Other sectors according to the actual needs of both sides. 

 

Způsob financování: 
 

Zahraniční partner musí mít sídlo ve Vietnamské socialistické republice a komplementární 

návrh projektu musí předložit partnerské agentuře State Agency for Technology Innovation 

(SATI). 

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 

bude podpořen také partnerskou agenturou SATI. 

 

3. Federal Ministry of Education and Research in Germany (BMBF) 
 

Výzva na německé straně bude pro BMBF realizována agenturou DLR Project Management 

Agency (DLR). 

 
Termíny:  

Vyhlášení 
VS 

Soutěžní lhůta 
Hodnotící 

lhůta 

1. Fáze - 
Vyhlášení 
výsledků 

2. Fáze -
Veřejné 
soutěže 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

6. 6. 2018 7. 6. - 7. 8. 2018  
8. 8. -  

15. 9. 2018 
30. 11. 2018 

1. 12. 2018 –  
30. 4. 2019 

do 30. 4. 2019 od 1. 5. 2019 36 měsíců 

 
Uchazeči: 
 
V této veřejné soutěži musí být přítomen malý nebo střední podnik (SME) nebo Mittelstand. 

Za Mittelstand se považují podniky, které mají velikost do 1000 zaměstnanců.  

Výzkumná organizace musí být členem konsorcia, a to buď na německé nebo české straně. 

 

Zaměření/oblasti projektu: 
 
Partnerská agentura navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu  
v souladu. Tento výčet je taxativní a uchazeč musí podat návrh projektu, který spadá alespoň 
do jedné z uvedené oblasti. Oblasti jsou uvedené pouze v anglickém jazyce z důvodu možného 
nedorozumění, které by mohlo vzniknout překladem do českého jazyka. 

 Software Engineering 

 Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems) 

 IT-Applications in production (incl. service robotics) 
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 Virtual technologies 

 Process and system simulation and control 

 Knowledge management 

 Usability 

 Software reliability, quality and safety 

 Data engineering and data driven systems 

 Parallelization and distributed systems 

 Cooperative robotics 

 System integration 

 

Způsob financování: 

 
Zahraniční partner musí mít sídlo ve Spolkové republice Německo a komplementární návrh 

projektu musí předložit partnerské agentuře Federal Ministry of Education and Research in 

Germany (BMBF). Tito zahraniční partneři musí být přímo partnerskou agenturou podporovaní, 

nestačí jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování.  

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 

bude podpořen také partnerskou agenturou BMBF. 

 
4. The Israel-Europe R&D Directorate 

 
Termíny:  

Vyhlášení VS 
Soutěžní 

lhůta 
Hodnotící lhůta 

Vyhlášení 
výsledků 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

6. 6. 2018 7. 6. - 7. 8. 2018  8. 8. -30. 11. 2018 30. 11. 2018 Od 1. 12. 2018 1. 1. 2019 36 měsíců 

 

Uchazeči: 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik.  
Výzkumná organizace může být pouze dalším účastníkem. 
 
Zaměření/oblasti projektu: 

Partnerská agentura neomezila možné zaměření projektů.  

Způsob financování: 

Zahraniční partner musí mít sídlo ve Státě Izrael a komplementární návrh projektu musí 

předložit partnerské agentuře The Israel-Europe R&D Directorate (ISERD). Tito zahraniční 
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partneři musí být přímo partnerskou agenturou podporovaní, nestačí jen prokázat vlastní či jiné 

zdroje financování.  

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 

bude podpořen také partnerskou agenturou ISERD. 

 

5. Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD) 

Termíny:  

Vyhlášení VS Soutěžní lhůta Hodnotící lhůta 
Vyhlášení 
výsledků 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

22. 2. 2018 22. 2. - 26. 6. 2018 27. 6. - 30. 8. 2018 30. 11. 2018 od 1. 12. 2018 od 1. 1. 2019  max. 36 měsíců 

 
Uchazeči: 
 
Uchazečem mohou být firmy s výsledky R&D registrované a působící v provincii Zhejiang. 
 
Zaměření/oblasti projektu: 
 
Partnerská agentura navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu  
v souladu. Tento výčet však není taxativní a uchazeč bude moci podat i návrh projektu, který 
není ve shodě s uvedenými oblastmi, avšak tematicky do zmíněných oblastí spadá. Oblasti jsou 
uvedené pouze v anglickém jazyce z důvodu možného nedorozumění, které by mohlo 
vzniknout překladem do českého jazyka. 

 ICT 

 Bio-medicine 

 Equipment manufacturing 

 New energy 

 New material  

 and other common interested fields 

Způsob financování: 

Zahraniční partner musí mít sídlo v čínské lokalitě Če-tiang (Zhejiang) a komplementární návrh 
projektu musí předložit partnerské agentuře Zhejiang Science and Technology Department 
(ZSTD). Tito zahraniční partneři musí být přímo partnerskou agenturou podporovaní, nestačí 
jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování.  

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 

bude podpořen také partnerskou agenturou ZSTD. 
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6. Jiangsu Science and Technology Department (JSTD)  
 

Termíny:  

Vyhlášení VS Soutěžní lhůta Hodnotící lhůta 
Vyhlášení 
výsledků 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

6. 6. 2018    7. 6. - 7. 8. 2018 8. 8. - 30. 11. 2018 30. 11. 2018 1. 12. 2018 1. 12. 2018  36 měsíců 

 
Uchazeči: 
 
Hlavním uchazečem může být pouze podnik.  
Výzkumná organizace může být pouze dalším účastníkem. 
 
Zaměření/oblasti projektu:  
 
Partnerská agentura neomezila možné zaměření projektů.  

Způsob financování: 

 

Zahraniční partner musí mít sídlo v čínské lokalitě Ťiang-su (Jiangsu) a komplementární návrh 

projektu musí předložit partnerské agentuře Jiangsu Science and Technology Department 

(JSTD). Tito zahraniční partneři musí být přímo partnerskou agenturou podporovaní, nestačí 

jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování.  

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 

bude podpořen také partnerskou agenturou JSTD. 

 

7. Ministry of Science and Technology (MOST) 

Termíny:  

Vyhlášení VS 
Soutěžní 

lhůta 
Hodnotící 

lhůta 
Vyhlášení 
výsledků 

Podepisování 
smluv 

Finanční 
podpora 

Trvání 
projektu 

6. 6. 2018 7. 6. - 7. 8. 2018 8. 8. -30. 11. 2018 30. 11. 2018 od 1. 12. 2018 1. 1. 2019 36 měsíců 

 
Uchazeči: 
 
Uchazeči tohoto projektu musí mít běžící projekt, který je financovaný Ministerstvem vědy  
a technologií (MOST). 
 
V rámci projektu musí být zahrnut alespoň 1 výzkumný institut. 
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Dále musí být uchazeč projektu stanovený zástupcem některé z následujících skupin 
výzkumných organizací:  

1) universities; 
2) National Applied Research Laboratories (NARLabs); 
3) Research Institutes recognized to apply for MOST funding. 

 
Zaměření/oblasti projektu: 
 
Partnerská agentura navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu  
v souladu. Tento výčet je taxativní a uchazeč musí podat návrh projektu, který spadá alespoň 
do jedné z uvedené oblasti. Oblasti jsou uvedené pouze v anglickém jazyce z důvodu možného 
nedorozumění, které by mohlo vzniknout překladem do českého jazyka. 

 Green Energy 

 Smart Machinery 

 Biomedicine 

 Cyber Security 

 New Agriculture 

Způsob financování: 

Zahraniční partner musí mít sídlo na Tchaj-wanu (Taiwanu) a komplementární návrh projektu 
musí předložit partnerské agentuře Ministry of Science and Technology (MOST). Tito zahraniční 
partneři musí být přímo partnerskou agenturou podporovaní, nestačí jen prokázat vlastní či jiné 
zdroje financování.  

Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento návrh projektu 
bude podpořen také partnerskou agenturou MOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


