
 

 

Základní informace o veřejné soutěži 

Důležité termíny veřejné soutěže 

Termín vyhlášení veřejné soutěže 20. listopadu 2019 
  

Soutěžní lhůta 
21. 11. 2019 - 27. 2. 2020 

(98 dní) 
  

Předpokládané datum vyhlášení 
výsledků na webu TAČR 

9.2020 
  

Semináře 

Seminář pro uchazeče v 
Praze/Zahajovací konference a 
Matchmaking 

25. - 26. listopadu 2019 

  

Seminář pro uchazeče v Oslu Druhá polovina ledna 2020 
  

Důležité termíny projektu 
Požadovaný termín zahájení 
projektu 

1. 10. 2020 - 31.3.2021 
  

Nejzazší termín ukončení řešení 
projektu (konečné datum 
způsobilosti výdajů) 

30. 4. 2024 

  

Minimální délka projektu 24 měsíců   

Začátek podpory leden 2021   

Finance veřejné soutěže 

Celková alokace 32 523 529 € 
Příručka pro uchazeče kapitola 4 

Výše podpory 

Minimální částka podpory  € 500 000 

Příručka pro uchazeče kapitola 4 
Maximální částka podpory 

€ 1 500 000,  
pro projekty CCS € 2 500 000 

Maximální intenzita podpory na 
projekt 

96 % 

Finance - projekt 
Nákladové položky 

Osobní náklady ANO 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 



 

Investice NE 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Náklady na subdodávky ANO 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Ostatní přímé náklady ANO 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Stipendia ANO 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Nepřímé náklady 

Celkové náklady 
NE 

Není v souladu s  Guideline 
for Research Programmes   

Paušální sazba 25 % 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Jednotkové náklady 
ANO 

pouze pro výzkumné 
instituce z Norska Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Dofinancování 

Ostatní veřejné zdroje ANO   

Výsledky 

Výsledky P, Z, F, G, H, N, R, S, O, J 
Příručka pro uchazeče kapitola 4.5 

Povinné přílohy 
Povinné přílohy návrhu projektu v 
ISTA 

ANO 
Příručka pro uchazeče kapitola 5.2 

Způsobilí uchazeči 
Podnik ANO 

Příručka pro uchazeče kapitola 2 
Výzkumná organizace ANO 

 



 

Podmínky 

Každého projektu se musí 
účastnit vždy alespoň jeden 

uchazeč z Česka a jeden 
uchazeč z Norska, Islandu 

nebo Lichtenštejnska.  
Hlavní uchazeč musí mít 

sídlo v Česku a může být jak 
výzkumná organizace, tak i 

podnik.  
U projektů, které se zabývají 
výzkumnými a vývojovými 

aktivitami v oblasti 
zachytávání a ukládání 

uhlíku (CCS), musí být dalším 
účastníkem partner z Norska. 
Projektu se mohou zúčastnit i 
další uchazeči z třetích zemí. 

 

Hodnoticí proces 

Fáze hodnotícího procesu 

- hodnocení třemi 
nezávislými mezinárodními 

oponenty 
- konsensuální jednání 

- Programový výbor  
- předsednictvo TA ČR 

Příručka pro žadatele kapitola 6 

Hodnoticí kritéria 
1 binární kritérium  
3 hodnoticí kritéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHECK 
LIST 

  
  

Co  musím udělat, aby byl můj projekt postoupen do hodnotící fáze? 
Splněno Aktivita Reference 

☐ Přečíst Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace 

☐ Přečíst  Příručku pro uchazeče Příručka pro uchazeče 

☐ Přečíst Příručku pro hodnotitele Příručka pro hodnotitele 

☐ 
CZ uchazeči:  
ověřit zveřejnění účetních závěrek ve Veřejném rejstříku 

Veřejný rejstřík  

☐ 
Registrace do ISTA  nebo využití stávajícího účtu v ISTA/IS Patriot (pokud 

jste ho v minulosti obdrželi ) 
Příručka ISTA - Úvod 

☐ Založení nového návrhu projektu v ISTA Příručka ISTA - Úvod 

☐ 
Vyplnění návrhu projektu v anglickém jazyce v  ISTA (Některé 

části projektu musí být vyplněné v českém jazyce. Tato pole budou zdrojem 
pro zaslání údajů do Centrální evidence projektů). 

Příručka pro uchazeče - 
kapitola 5.1, 5.3 

☐ Vložení všech povinných příloh do ISTA: 
Příručka pro uchazeče - 
kapitola 5.2 

☐ - Průzkum trhu 
Příručka pro uchazeče - 
kapitola  5.2 

☐ 
- Čestná prohlášení všech zahraničních partnerů  
INDIVIDUÁLNĚ 

Příručka pro uchazeče - 
kapitola  2.5,  
samostatný dokument 
Čestné prohlášení 

☐ - Povolení k činnosti/licence - pokud je relevantní 
Příručka pro uchazeče - 
kapitola  2.5 

☐ Kontrola návrhu projektu v ISTA (zkontrolovat správnost vyplnění 

všech polí) 
Příručka ISTA - kapitola 9 

☐ 
Odeslání návrhu projektu se všemi povinnými přílohami v 
ISTA během soutěžní lhůty t.j. 21. listopadu 2019 - 27. února 2020, do 

16:30:00. 

Příručka pro uchazeče - 
kapitola 5.4 

☐ Vygenerování Potvrzení podání návrhu projektu v ISTA 
Příručka pro uchazeče - 
kapitola 5.4 

☐ Odeslání Potvrzení podání do 27. února 2020, 23:59:59 z  datové 

schránky hlavního uchazeče do datové schránky TAČR 
Příručka pro uchazeče - 
kapitola 5.4 

☐ 

Odeslání  čestného prohlášení českých uchazečů a všech 
ostatních českých uchazečů INDIVIDUÁLNĚ pomocí datové 
schránky in v elektronické formě pomocí datové schránky před půlnocí 27. 

2. 2020, (11:59:59 PM) 

Příručka pro uchazeče - 
kapitola  2.5,  
samostatný dokument 
Čestné prohlášení 

 ☐ pomocí ISTA 

 ☐ pomocí datové schránky uchazeče 

https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

