
Základní parametry 2. veřejné soutěže programu TREND - PP2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - SOUTĚŽ

Termín vyhlášení veřejné soutěže 4. 12. 2019
Soutěžní lhůta 5. 12. 2019 - 5. 2. 2020
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 30. 6. 2020
Pro projekty podpořené ve veřejné soutěži se 
předpokládá rozdělit 120 mil. Kč

Obory CEP
Hlavní obor CEP - lze zvolit všechny obory CEP kromě oborů 
JE (jaderná energtika) a JF (nejaderná energetika).
Vedlejší a další vedlejší obory CEP - lze zvolit všechny obory 
CEP včetně oborů JE a JF.

Obory FORD

Hlavní obor FORD - lze zvolit všechny obory FORD kromě 
Energy and fuels a Nuclear related engineering.
Vedlejší a další vedlejší obory FORD - lze zvolit všechny 
obory FORD včetně oborů  Energy and fuels a Nuclear related 
engineering lze zvolit.

UCHAZEČI

Podnik ANO, pouze ve spolupráci s VO
Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního 
nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 
1 mil. Kč.
Výzkumná organizace ANO, pouze jako další účastník
Omezení počtu přihlášených návrhů projektů za 
hlavního uchazeče 1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - NÁVRH PROJEKTU

Termín zahájení projektu:
    Nejdříve od 1.3.2020
    Nepozději od 1.9.2020
Min. délka projektu 12 měsíců
Max. délka projektu 48 měsíců
FINANCE - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - OBECNĚ

Max. částka podpory na projekt 20 mil. Kč
Max. intenzita podpory na projekt 80 %
SPOLUFINANCOVÁNÍ
Vlastní zdroje minimální podíl ve výši 20 %
FINANCE - PROJEKT

ZPŮSOBILOST NÁKLADOVÝCH POLOŽEK
Osobní náklady ANO
Investice NE
Náklady na subdodávky ANO
Ostatní přímé náklady ANO
Stipendia ANO
NEPŘÍMÉ NÁKLADY
Full cost ANO

Flat rate
ANO - do 25 % 
(ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a 
ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo 
nákladů na investice)



VÝSLEDKY

Výsledky

F - užitný nebo průmyslový vzor,
G - prototyp, funkční vzorek,
R - software,
Z - poloprovoz, ověřená technologie.

Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných budou 
akceptovány ještě tyto výsledky:
P - patent,
N – metodika (tj. NmetS, NmetC, NmetA).

Povinné přílohy k elektronickému návrhu 
projektu

Představení projektu, Doložení uplatnění výsledků, 
Ekonomické přínosy projektu

APLIKAČNÍ GARANT

V programu TREND není zavedena role aplikačního garanta.
HODNOTICÍ PROCES

Postup hodnocení oponenti - zpravodaj - Rada programu - předsednictvo TA ČR
Počet oponentských posudků 3


