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1. VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway
(RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž v aplikovaném výzkumu
(veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
KAPPA (Program) financovaného v rámci programu Výzkum Finančních mechanismů EHP a Norska
2014 - 2021 (Fondy EHP a Norska).
Cílem Programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní
spolupráce v aplikovaném výzkumu a inovací. Aplikovaný výzkum - zahrnuje průmyslový výzkum,
experimentální vývoj, či jejich kombinaci. Program podporuje budování kapacit v aplikovaném
výzkumu, včetně podpory malých a středních podniků (MSP), společenských věd, humanitních věd
a výzkumu umění nebo rozvoj kariér výzkumných pracovnic a mladých výzkumníků/výzkumnic.
Předpokládá se, že návrhy projektů přispějí k naplnění alespoň jednoho z níže uvedených indikátorů:
●
●
●

Počet společných, recenzovaných, předložených vědeckých publikací,
počet společně registrovaných žádostí o ochranu duševního vlastnictví,
počet vyvinutých nových produktů / technologií.

Program se řídí zásadami a praxí evropských rámcových programů pro výzkum a inovace (např.
Horizon 2020). Program také věnuje zvláštní pozornost provádění zásad a ustanovení Open Science.
Tato veřejná soutěž je zaměřena na:
●
●
●

financování mezinárodní spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu
a Lichtenštejnska (donorské země) v aplikovaném výzkumu a
propojení výzkumných organizací s aplikační sférou (podniky a další relevantní subjekty).
Veřejná soutěž je tematicky otevřena všem oborům a tématům aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací.

Část z celkových výdajů Norských fondů je alokováno na projekty zaměřené na zachytávání
a ukládání CO2 - angl. Carbon Capture and Storage (CCS).
Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Příručka pro uchazeče
Příloha č. 2 - Příručka pro hodnotitele
Všechny Relevantní dokumenty a webové odkazy související s veřejnou soutěží jsou k dispozici
na kappa.tacr.cz/en.
Program je implementován na základě uzavřených Memorand o porozumění pro implementaci
Finančních mechanismů EHP/Norska na období 2014-2021 s EHP a s Norskem (Memorandum),
a Programovou dohodou. Rámec Programu byl schválen vládou ČR v květnu 20181.
Oficiálním jazykem Programu je angličtina.
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usnesením č. 308 dne 16. května 2018
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2. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ PROGRAMU
Celková alokace (Fondy EHP a Norska a národní spolufinancování) pro tuto veřejnou soutěž
je 32 523 529 EUR.
pro projekty CCS

Fondy EHP

Norské fondy

Celková alokace

15 177 647 €

17 345 882 €

5 203 764 €

Velikost grantu

500 000 €
–
1 500 000 €

500 000 €
–
1 500 000 €

500 000 €
–
2 500 000 €

Maximální intenzita
podpory

96 %

96 %

96 %

Hlavní uchazeč

Česko

Česko

Česko

Norsko

Norsko

Česko, Norsko a/nebo
třetí země (včetně
Islandu a
Lichtenštejnska

Česko, Norsko a/nebo
třetí země (včetně
Islandu a
Lichtenštejnska)

(z Fondů Norska)

Další účastníci:
●

●

Povinní další
účastníci z
donorských zemí

Nepovinní další
účastníci

Norsko
Lichtenštejnsko
Island
Česko, Norsko,
Lichtenštejnsko,
Island a/nebo třetí
země

3. ZPŮSOBILÍ UCHAZEČI
Pojem “uchazeč” zahrnuje hlavního uchazeče i další účastníky.
❢

Hlavní uchazeč musí mít sídlo v Česku.

❢

Všechny projekty musí zahrnovat partnerství mezi českými a donorskými státy. V každém
projektu musí být zapojen hlavní uchazeč (výzkumná organizace či podnik) z Česka a alespoň
jeden další účastník (výzkumná organizace či podnik) z donorského státu.

❢

Každý uchazeč musí splnit požadavky v souladu s přílohou č. 1 - Příručka pro uchazeče (kap. 2).

❢

Fyzické osoby samostatně výdělečně činné nejsou způsobilými uchazeči.

❢

Každý uchazeč může podat více návrhů projektů a může být zapojen do více návrhů projektů.
Hlavní uchazeč může být také dalším účastníkem v jiném návrhu projektu.
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Způsobilí hlavní uchazeči
●

Podniky - právnické osoby se sídlem v Česku vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu
čl. 1 Přílohy 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Nařízení EU). Podniky mohou být typu malý,
střední i velký podnik ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení EU.

●

Výzkumné organizace - právnické osoby se sídlem v Česku, které splňují definici výzkumné
organizace podle čl. 2 odst. 83 Nařízení EU.

Způsobilí další účastníci
●

Výzkumné organizace podle článku 2 paragrafu 83 Nařízení EU a podniky podle článku 1 přílohy
1 Nařízení EU se sídlem v Česku, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku.

●

Výzkumné organizace z třetích zemí podle § 83 článku 2 Nařízení EU. Třetí zemí je každá země
s výjimkou Česka a Norska pro Norské fondy a každá země v výjimkou Česka, Islandu,
Lichtenštejnska a Norska pro Fondy EHP. Podmínky financování pro další účastníky ze třetích zemí
jsou určena v kapitole 4.2.

Způsobilá konsorcia
Spolupráce musí být založena na rovném partnerství mezi subjekty zapojenými ve výzkumu a vývoji
v donorském státě/donorských státech a subjekty zapojenými do výzkumu a vývoje v Česku, s vedoucím
postavením druhého zmíněného.
● Pro Fondy EHP je minimální počet partnerů: hlavní uchazeč (výzkumná organizace nebo podnik)
z Česka a alespoň jeden další účastník (výzkumná organizace nebo podnik) z Norska, Islandu
nebo Lichtenštejnska.
● Pro Norské fondy je minimální počet partnerů: hlavní uchazeč (výzkumná organizace nebo
podnik) z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska.
● Pro projekty zaměřené na zachytávání a ukládání oxidu uhličitého je minimální počet partnerů:
hlavní uchazeč (výzkumná organizace nebo podnik) z Česka a alespoň jeden další účastník
z Norska. Třetí země, včetně Islandu a Lichtenštejnska se mohou podílet na projektu.

4. PODÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU
Vyplňování a podávání návrhů projektů lze pouze elektronicky prostřednictvím Informačního Systému
TA ČR (ISTA) dostupného na ista.tacr.cz. Návrh projektu podává hlavní uchazeč spolu s povinnými
náležitostmi a přílohami, a to v anglickém jazyce, v souladu s požadavky popsanými v příloze
č. 1 - Příručka pro uchazeče (kap. 5).
Pro jednodušší vyplňování a podávání návrhu projektu v ISTA je vytvořen dokument s názvem Průvodce
ISTA a formulář přihlášky, který bude v den vyhlášení veřejné soutěže zveřejněn mezi Relevantními
dokumenty.

4

5. DŮLEŽITÉ TERMÍNY A LHŮTY
Termíny a lhůty spojené s podáním návrhu projektu a s prokázáním způsobilosti uchazeče:
Vyhlášení veřejné soutěže

20. listopadu 2019

Zpřístupnění ISTA pro podávání návrhů projektů

21. listopadu 2019, v 9:00:00 hodin

Konec soutěžní lhůty (ukončení podávání návrhů projektů
v ISTA)

27. února 2020, v 16:30:00 hodin *

Ukončení příjmu Potvrzení podání elektronického návrhu
projektu prostřednictvím datové schránky TA ČR
ID datové schránky: afth9xp

27. února 2020, v 23:59:59 hodin *

Po nesplnění této podmínky bude návrh projektu
nenávratně vyřazen z veřejné soutěže
Ukončení příjmu dokladů k prokázání způsobilosti českého
uchazeče (mimo doklady, které jsou součástí návrhu
projektu) prostřednictvím datové schránky

27. února 2020, v 23:59:59 hodin *

ID datové schránky: afth9xp
Předpokládaná lhůta pro hodnocení návrhů projektů

28. února 2020 –
– 31. prosince 2020

Předpokládané vyhlášení výsledků veřejné soutěže

do konce září 2020

Požadovaný začátek řešení projektů

1. října 2020 –
– 31. března 2021

Nejzazší termín pro konec řešení projektu (Způsobilost
výdajů)
Minimální délka projektu

30. dubna 2024

2 roky

* Jakékoliv zpoždění, byť v řádech sekund, bude považováno za pozdní doručení. Rozhodující je čas dle časového pásma TA ČR
(GMT+01:00), CET Středoevropský čas.
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6. HODNOTICÍ PROCES
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 - Příručka pro hodnotitele.

Jednotlivé fáze hodnocení
1.
2.
3.
4.
5.

formální kontrola na TA ČR - kontrola administrativních kritérií a kritérií způsobilosti;
hodnocení třemi nezávislými mezinárodními oponenty,
konsensuální hodnocení - nezávislými mezinárodními experty,
Programový výbor - sestavuje pořadníky projektů,
předsednictvo TA ČR - vydává rozhodnutí o financování.

Hodnoticí kritéria
1. rámec - relevance ve vztahu k cílům a prioritním oblastem veřejné soutěže;
2. vědecká a/nebo technická excelence;
3. kvalita a efektivita implementace a řízení, včetně kvality a implementační kapacity uchazečů
a příspěvku k budování kapacit a kompetencí;
4. potenciální dopad prostřednictvím rozvoje, šíření a využití výsledků projektu.

Doplňková hodnoticí kritéria pro návrhy projektů se stejným bodovým hodnocením
1. potenciální dopad (kritérium č. 4),
2. zapojení vedoucích žen výzkumnic (Programový výbor se primárně zaměří na hlavní řešitelky,
nebo v případě jejich absence na další ženy výzkumnice na pozicich klíčových osob),
3. vědecká a/nebo technická excelence (kritérium č. 2).

7. ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1 - Příručka pro uchazeče (kap. 4).
❢

Maximální intenzita podpory na jeden projekt je 96 %. Zároveň musí být dodržena
podmínka, že alespoň jeden z uchazečů (hlavní uchazeč nebo další účastník) musí mít
minimálně 20% podíl na celkových způsobilých nákladech projektu a přispět
na financování projektu svými vlastními zdroji: jeho intenzita podpory nesmí překročit
80 %.

❢

Vzniknou-li uchazečům způsobilé náklady již v roce 2020 (v případě zahájení řešení projektu již
v roce 2020, nejdříve však k 1. 10. 2020), zahrnou tyto náklady do vyúčtování podpory za rok
2021.

❢

Součet celkových způsobilých nákladů všech dalších účastníků ze třetích zemí může být
až 20 % z celkových způsobilých nákladů na projekt.
6

Rozpočet v návrhu projektu je v Kč i EUR. Pro přepočet EUR/Kč je platný směnný kurz České národní
banky platný ke dni vyhlášení veřejné soutěže, a to 25, 54 CZK / 1 EUR. Podpora bude vyplácena
hlavnímu příjemci v Kč.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní osoba u zprostředkovatele programu (TA ČR)
Dominika Paclíková; +420 234 611 618 (paclikova@tacr.cz)
Kontaktní osoba partnera programu z donorského státu (RCN)
Aleksandra Witczak Haugstad; +47 92 28 24 62 (awh@forskningsradet.no)
Adresa TA ČR:
Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6
Česká republika
ID datové schránky: afth9xp
Dotazy v anglickém jazyce je možné podávat nejdříve ode dne vyhlášení veřejné soutěže, a nejpozději
do 5 pracovních dnů před koncem soutěžní lhůty prostřednictvím aplikace HELPDESK dostupné
na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/. Maximální doba odpovědi během soutěžní lhůty
je 10 pracovních dnů. V případě dotazů zaslaných 5 pracovních dnů před koncem soutěžní lhůty budou
tyto dotazy zodpovězeny nejpozději jeden den před datem, kdy soutěží lhůta končí. Pouze písemné
odpovědi jsou závazné.
K nalezení odpovědí na Vaše dotazy, použijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži
dostupné na www.tacr.cz/hesk.
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