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ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací
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TREND je programem MPO na podporu VaV v podnicích, 
implementován je Technologickou agenturou ČR (TA ČR).

Doba trvání programu: 2020 – 2027

Finanční alokace: 9 700 mil. Kč

Dva podprogramy:

„Technologičtí lídři“ – zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti 
uchazečů a posílení jejich stávajících VaV aktivit

„Nováčci“ - nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit

Program TREND - parametry
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Hlavní cíl: 
Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků 
(rozšířením trhů v zahraničí či posunem v globálních hodnotových řetězcích)

Vedlejší cíle: 
Zvýšení počtu podniků provádějících výzkumné aktivity

Posílení orientace výzkumných organizací na přínosy průmyslu

Dílčí cíle: 
zaměření na Průmysl 4.0, digitalizaci, aplikaci principů oběhového hospodářství  
a využití v klíčových aplikačních odvětvích ČR (Automotive a další)

Program TREND - cíle
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Tematické zaměření: Technologické znalostní domény podle aktualizované RIS3 strategie

Výrobní technologie:
Pokročilé výrobní technologie
Pokročilé materiály 
Nanotechnologie 
Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:
Mikro- a nanoelektronika
Fotonika
Umělá inteligence

Kybernetické technologie:
Zabezpečení a konektivita

Program TREND - zaměření
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Podprogram „Technologičtí lídři“:

Sběr žádostí v první veřejné soutěži proběhl v květnu 
až červenci 2019, z téměř 400 přihlášených projektů 
podpořeno 171 (zvýšení alokace ze 2 na 3 mld. Kč).

Další soutěž bude vyhlášena v Q2 2020.

Podprogram „Nováčci“:

První veřejná soutěž byla vyhlášena v 4. prosince 2019, příjem žádostí 
do 5. února 2020, výsledky budou zveřejněny v červnu 2020, 
k dispozici je 120 mil. Kč

Program TREND – harmonogram soutěží
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Podporované aktivity: VaV konkrétního aplikovaného výsledku 
s doloženým tržním uplatněním

Podpora: na projekt lze získat max. 20 mil. Kč

míra podpory až 80 % na projekt celkem 

až 90 % pro VO, podniky dle Nařízení (velikost, výzkum x vývoj)

Způsobilé náklady (neinvestiční charakter!): osobní; nástroje, 
přístroje a vybavení formou odpisů; další provozní, subdodávky 
a ostatní služby, doplňkové (režijní)

Program TREND - aktuální VS „Nováčci“
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Uchazeči:

hlavní uchazeč – pouze podnik, který v posledních pěti letech 
nečerpal podporu na výzkum a vývoj přesahující 1 mil. Kč 
(přímou ani daňovou)

další účastníci projektu:

alespoň jedna VO, 

podniky (bez omezení)

Program TREND – aktuální VS „Nováčci“
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Podmínka způsobilosti hlavního uchazeče:

za posledních 5 let nečerpal veřejnou podporu na výzkum a vývoj 
přesahující v úhrnu 1 mil. Kč (v součtu přímé a daňové podpory)

k přihlášce podává dvě čestná prohlášení, viz přílohy u zadávací 
dokumentace soutěže

pokud uchazeč není „nezávislým podnikem“, posuzují se v součtu 
s ním i „propojené podniky“ (podíl nad 50 %)

výjimkou jsou „propojené“ VVŠ nebo VVI, které se nezapočtou.

Program TREND – aktuální VS „Nováčci“
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Upřesnění podmínky:

a. částka dotace, která byla uchazeči skutečně převedena na účet 
v období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2019, plus částka podpory, která 
mu byla Smlouvou/Rozhodnutím poskytnuta na následující 
období a ještě vyplacena nebyla;

b. částka, o kterou byla snížena daň z příjmů na základě odpočtu 
na podporu VaV (§34a a násl. zákona č. 586/1992 Sb.), který byl 
uplatněn v posledních pěti pravomocně vyměřených 
zdaňovacích obdobích.

Program TREND – aktuální VS „Nováčci“
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Kritéria hodnocení:

rozvoj konkurenceschopnosti uchazeče, spolupráce s VO

užitné (technické) parametry výsledku a jejich novost

prokázání znalosti problematiky (výzkumné i produktové stránky)

technická úroveň a komplexnost řešení

přiměřenost časového plánu a finančních požadavků

doložení způsobu uplatnění výsledků v praxi

očekávané ekonomické přínosy

Program TREND – aktuální VS „Nováčci“



1111

Děkuji za pozornost


