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                                                         Obsah prezentace 



• Hlavní cíl programu:  
     zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních 

     oborech s vysokým aplikačním a inovativním 

     potenciálem 
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                                                      Informace o programu I. 



• Dílčí cíle programu: 
 

o posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací a podniků ve 
VaVaI; 

o posílení interdisciplinarity VaV; 
o vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI, zejména s 

důrazem na zapojení začínajících výzkumných pracovníků ve věku do 35 
let včetně studentů, podílejících se na projektu; 

o vytvoření podmínek pro horizontální mobilitu výzkumných pracovníků; 
o naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, které jsou v souladu s hlavním cílem programu Centra 
kompetence a s jeho zaměřením; 

o udržitelnost strategické výzkumné agendy v centrech nejméně pět let po 
skončení projektu. 
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 Informace o programu II. 



• Oborové zaměření programu – tzv. bottom up 
• Časové vymezení: 
 

o délka programu 8 let (2012 – 2019) 

o 2 veřejné soutěže:  2011 (dvoustupňová),  

    2013 (jednostupňová) 

o délka řešení projektů ve 2. veřejné soutěži: 
• min. 48 měsíců (4 roky) 

• max. 72 měsíců (6 let) 
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                                                          Informace o programu III. 



• Změny programu: 
 

o navržené změny programu reflektují poznatky získané v 1. 
veřejné soutěži programu  

o zrušení 3. veřejné soutěže (soutěž 2011, 2013) 

    v 1. veřejné soutěži došlo k rozdělení 70% prostředků určených     
na program 

o dvoustupňová soutěž se mění na jednostupňovou 

    z důvodu časové, finanční a procedurální náročnosti 

o jako jeden z principů programu byly zapracovány Národní 
priority orientovaného výzkumu (návrhy projektů musí být 
v souladu s NP) 
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                                                          Informace o programu IV. 



• Změny programu: 
 

o udržitelnost strategické výzkumné agendy 

uchazeči se zaváží k minimálně pětileté udržitelnosti 
strategické výzkumné agendy center kompetence po 
ukončení projektu 

o mezi kritéria pro posuzování návrhů projektů bylo zařazeno 
nově kritérium „výzkumný a aplikační překryv či 
komplementarita navrhovaných center s již podpořenými 
centry, s přihlédnutím k výzkumnému potenciálu regionů“ 
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 Informace o programu V. 



• vyhlášení 2. veřejné soutěže 27. 3. 2013 

• soutěžní lhůta 28. 3. – 20. 5. 2013 do 16:30 hod. (doručení 
na adresu poskytovatele) 

• vyhlášení výsledků 22. 11. 2013 

• poskytování podpory od 1. ledna 2014 

• podpora ex ante 

• ukončení řešení 31. 12. 2019 (max.) 
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2. veřejná soutěž 



 
• podniky – jakékoliv subjekty bez ohledu na právní status či 

způsob financování, které dle Přílohy 1 Nařízení vykonávají 
hospodářskou činnost a které řeší projekt ve spolupráci 
s dalšími účastníky, z nichž musí být nejméně dva nezávislé 
podniky a jedna výzkumná organizace  

 
• výzkumné organizace – právnické osoby, organizační 

složky státu nebo organizační složky ministerstva, které 
splňují definici výzkumné organizace dle Zákona a Rámce a 
které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky, z nichž 
musí být nejméně tři nezávislé podniky  
 

 Centra kompetence – informační semináře Praha, Brno  9 

Uchazeči I. 



• konsorcium: 

 1) bez právní subjektivity  
 2) s právní subjektivitou 

• model 3+1 (minimum) = tyto subjekty na sobě musí být 
nezávislé 

• zahraniční členové konsorcia:  

 EU, EHP, Švýcarsko 
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Uchazeči II. 



1) konsorcium bez právní subjektivity 

     model A1     model A2 
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konsorcium BEZ 
právní 

subjektivity 

UCHAZEČ: 
podnik 1 

DALŠÍ ÚČASTNÍK: 
podnik 2 

DALŠÍ ÚČASTNÍK: 
podnik 3 

DALŠÍ ÚČASTNÍK: 
výzkumná 
organizace 

konsorcium BEZ 
právní 

subjektivity 

UCHAZEČ: 
výzkumná organizace 

DALŠÍ ÚČASTNÍK: 
podnik 1 

DALŠÍ ÚČASTNÍK: 
podnik 2 

DALŠÍ ÚČASTNÍK: 
podnik 3 
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Uchazeči III. 



2) konsorcium s právní subjektivitou 

     model B1     model B2 
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UCHAZEČ: 
konsorcium S 

právní 
subjektivitou 
založené jako 

PODNIK 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 

podnik 1 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 

podnik 2 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 

podnik 3 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 
výzkumná 
organizace 

UCHAZEČ: 
konsorcium S 

právní 
subjektivitou 
založené jako 
VÝZKUMNÁ 

ORGANIZACE 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 

podnik 1 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 

podnik 2 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 

podnik 3 

ZAKLADATEL 
UCHAZEČE: 
výzkumná 
organizace 

12 

Uchazeči IV. 



• konkurenceschopnost ČR – cíl č. 1 

• udržitelnost centra i v budoucnosti – udržitelnost SVA 
nejméně 5 let po skončení projektu  

• Strategická výzkumná agenda (SVA) 
o význam 
o struktura:   

• milníky & dílčí výstupy 
• pracovní balíčky 

• organizační struktura 
o projektový manažer 
o řídicí výbor 
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Organizace a činnost konsorcia/centra 



• 6 mld. Kč – celý program 

• 2,03 mld. Kč - 2. veřejná soutěž 

 

• 22 podpořených center v 1. veřejné soutěži (ze 128 
doručených návrhů projektů) 

• 8-10 podpořených center v 2. veřejné soutěži (předpoklad) 

• max. výše podpory na centrum na celou dobu řešení je 10 mil. 
EUR (AV), 7,5. mil. EUR (EV) 
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Finance I. 



 

[mil. Kč] 
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ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem 
Celkové 
výdaje 639 712 1 160 1 057 1 358 1 358 1 358 1 358 9 000 
Výdaje 
státního 
rozpočtu 447 498 812 740 950 950 950 950 6 297 
Neveřejné 
zdroje  192 214 348 317 408 408 408 408 2 703 
Nejvyšší 
povolená
míra 
podpory 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

15 

Finance II. 



• výše podpory pro každého člena konsorcia dle Rámce 
• max. výše podpory 70% (celý projekt)  
• min. 30% neveřejné zdroje (celý projekt) 
• výzkumná organizace (VO) 

o podíl na spolufinancování není povinný (doporučený) 
o dle Rámce lze 100% - POZOR omezení 70% nákladů na projekt 

• účinná spolupráce: 
o bonifikace (patrná v následující tabulce) 
o VO se podílí na nákladech min. 10% 
o VO právo zveřejnit výsledky projektu  
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Míra podpory I. 



 

 
 

 

 

Centra kompetence – informační semináře Praha, Brno  17 

Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj 

Příjemce / 
Další účastník Míra podpory 

při zohlednění 
příplatků malým 

a středním 
podnikům 

Míra podpory 
při doložení 

účinné 
spolupráce 

s výzkumnou 
organizací 

Míra podpory 
při zohlednění 

příplatků malým 
a středním 
podnikům 

Míra podpory 
při doložení 

účinné 
spolupráce 

s výzkumnou 
organizací 

Malé podniky 70% 80% 45% 60% 

Střední podniky 60% 75% 35% 50% 

Velké podniky 50% 65% 25% 40% 
Výzkumné 
organizace 100% 100% 100% 100% 

Míra podpory II. 



 

• osobní náklady nebo výdaje včetně stipendií 
• investiční náklady nebo výdaje 

o hrazeny z neveřejných zdrojů  
o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku – limit 20 %  z celkových  způsobilých 
nákladů projektu 

• ostatní  
o další provozní náklady nebo výdaje 
o cestovní náklady nebo výdaje 
o náklady nebo výdaje na získání a uznání práv k 

průmyslovému vlastnictví (pro malé a střední podniky 
a VO) 
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Způsobilé náklady I. 



 

• služby 
o  limit 20 % z celkových způsobilých nákladů projektu 
 

• nepřímé náklady nebo výdaje (režie)  
o   full cost (bez omezení) 
o 20% (flat rate) sazba ze součtu osobních nákladů, nákladů 

na služby a ostatních nákladů příjemce/dalšího účastníka v 
daném roce 
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    Způsobilé náklady II. 



P - patent 

Z - poloprovoz, ověřená technologie  

F - výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 

G - technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 

N - certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných 
map s odborným obsahem 

R - software 
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Výsledky 



Hodnocení návrhů projektů I. 

• kontrola splnění formálních náležitostí  

 

• hodnocení ekonomického zdraví, prověření duplicit, 
překryvu či komplementarity CK, posouzení souladu s 
Národními prioritami orientovaného výzkumu (tzv. další 
hodnoticí kritéria) 
 

• hodnocení oponenty (3 čeští + 2 zahraniční) 
 

• jednání v Expertní hodnoticí komisi (hodnotí zejména 
odbornou stránku návrhu projektu) 
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Hodnocení návrhů projektů II. 

• jednání v Radě programu (hodnotí návrhy projektů 
zejména v dalších hodnoticích kritériích) 
 

• jednání předsednictva TA ČR 
 

• vyhlášení výsledků veřejné soutěže 
 

• před podepsáním smluv o poskytnutí účelové podpory 
negociace s úspěšnými uchazeči 
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• 1x za rok monitoring  
o průběžná zpráva příjemce 
 

• hloubkové hodnocení „stop or go decision“ (po 4. roce 
řešení) 
o hloubkové hodnocení + návrh na řešení od 49. měsíce 

dále (součástí bude implementační plán – zavedení 
dosažených výsledků do praxe) 

o termín: mezi 43 – 48 měsícem řešení 
o může dojít k ukončení financování projektu   
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Hodnocení řešených projektů 



 

• návrh projektu je podáván v anglickém jazyce 

• povinnou přílohou návrhu projektu je průzkum trhu v 
anglickém jazyce 

• prokazování způsobilosti 
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                                                         Návrh projektu 
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Způsoby svázání návrhu projektu  



 

• odkaz na elektronickou přihlášku: 

o http://www.tacr.cz/cs/obsah/centra-kompetence/2-verejna-
soutez-programu-centra-kompetence  

o https://vyzvy.tacr.cz/ 

 
• příručka pro uchazeče – nápověda k elektronické přihlášce 

o v elektronické aplikaci u návrhu projektu 
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Elektronická přihláška I. 

https://vyzvy.tacr.cz/
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Elektronická přihláška II. 
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Elektronická přihláška II. 
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Elektronická přihláška III. 



 
 

Děkuji za pozornost 
 

Veronika Chudlarská 
 

chudlarska@tacr.cz 
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