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na čem budeme spolupracovat?

● všechny informace jsou před vyhlášením - očekáváme 
zpětnou vazbu a rádi ji využijeme

● na dotazy budeme odpovídat po prezentaci
● další dotazy možné posílat na helpdesk, pokud jsou ke 

konkrétním dokumentům, tak komentářem
● další příležitost na dotazy a připomínky bude po vyhlášení 

soutěže - bude více informací
● 5. 12. seminář jen k PP3



program

Program MŽP ‒ Prostředí pro život 

TA ČR je poskytovatelem

Podprogramy:
1. Operativní výzkum ve veřejném zájmu

2. Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu ŽP

3. Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy 

https://tacr.cz/dokums_raw/legislativa/ProstrediProZivot.pdf


rekapitulace 1. veřejné soutěže

1. veřejná soutěž

● podprogram 1 a 2

● vyhlášení 12. 6. 2019 - nyní probíhá hodnocení projektů

● předpokládané vyhlášení výsledků soutěže - do 29. 2. 2020



2. veřejná soutěž

2. veřejná soutěž - PP3

● předpokládáme vyhlášení - 20. 11. 2019

● velké projekty zaměřené na zadaná témata (1-7)



Výzkumná témata

1. Sucho a změna klimatu v širších souvislostech

2. Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

3. Ovzduší a klima

4. Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost

5. Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity

6. Horninové prostředí a suroviny

7. Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP
Informace k výzkumným tématům budou v další části dnešního semináře



Základní parametry soutěže

intenzita podpory 90 % na projekt, podpora na příjemce dle Nařízení

podpora na projekt přibližné alokace jsou zveřejněné na webu MŽP k zadaným tématům

uchazeči min. 3 účastníci, hlavní příjemce - VO, další účastníci - VO nebo podnik 

řešení projektu od 6 let do 6,5 roku    (max. do 31. 12. 2026)

vyhlášení soutěže 20. 11. 2019            soutěžní lhůta od 21. 11. 2019 do 22. 1. 2020

vyhlášení výsledků do 30. 6. 2020         začátek řešení od 1. 7. 2020

postup hodnocení oponenti - zpravodaj - rada programu - rozhodnutí poskytovatele

způsobilé náklady vše dle Nařízení (vše dle všeobecných podmínek vyjma investic)

způsob podání informační systém ISTA



jaké očekáváme návrhy projektů? 

● kvalitní projekty, které přinesou znalosti v tématu

● každý návrh projektu se přihlašuje k jednomu tématu

● ke každému tématu bude vybraný pouze jeden projekt

● projekt výzkumnými činnostmi zcela naplní zadání tématu

● v projektu bude plán dosažení požadovaných výsledků
● projekt nad rámec zadání (hlavních a dílčích cílů) rozšíří 

téma dalšími - rozšiřujícími - činnostmi a výsledky

nejlepší projekt



co bude součástí přihlášky v ISTA? 

přihláška v ISTA v (standardním) rozsahu:
Ve struktuře dat se popisují:
identifikační údaje název, datum začátku a konce

uchazeči projektu hlavní příjemce, další účastníci

řešitelský tým řešitel, další řešitelé

výsledky název, druh, termín, popis

finanční plán za každého příjemce, po letech řešení, ve struktuře nákladů

přílohy k výsledkům, letter of intent, rešerše apod.



jak bude vypadat návrh projektu? 

Věcná část (návrh projektu) bude přílohou přihlášky

● struktura návrhu projektu bude zadána ve vzorovém 
dokumentu

● volně lze strukturovat kapitoly 6.1. a 6.2, které popisují 
hlavní a vedlejší cíle, činnosti, odpovědnosti a rozdělení 
zdrojů

Nezapomenout popsat způsob členění a definovat pojmy (např. balíčky, WP, milníky 
apod.) v kapitole 6.



jaká bude struktura věcné části? 

1. a 2. Název a kód projektu
3. Cíl projektu
4. Výzkumné činnosti - prvek novosti
5. Organizace projektu, řízení a spolupráce
6. Plán projektu

6.1. Hlavní a dílčí cíle 
6.2. Plán činností
6.3. Přehled plánu činností
6.4. Stabilita projektu a plán dalšího rozvoje
6.5. Řízení kvality a změn projektu v čase
6.6. Komunikační plán a šíření výsledků



doporučený postup

● pečlivě přečtěte zadávací dokumentaci
● domluvte spolupráci - smlouva, dohoda, kdo co připraví
● vytvořte věcné části projektu - vhodnou formou
● přihlášku v ISTA vyplňujte až budete mít návrh projektu 

hotový, mezi uchazeči odsouhlasený
● celý návrh projektu v ISTA, vložení příloh a vyplnění 

rozpočtů pečlivě zkontrolujte 



Závěr

Potřebujeme Vaši zpětnou vazbu

Děkuji za pozornost

knorr@tacr.cz


	Snímek číslo 1
	Podprogram 3
	na čem budeme spolupracovat?
	program
	rekapitulace 1. veřejné soutěže
	2. veřejná soutěž
	Výzkumná témata
	Základní parametry soutěže
	jaké očekáváme návrhy projektů? 
	co bude součástí přihlášky v ISTA? 
	jak bude vypadat návrh projektu? 
	jaká bude struktura věcné části? 
	doporučený postup
	Závěr

