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Nevýhody 17  
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1. Úvod  
Pro  produkt  projektového  záměru  ProAdmin  v rámci  KA1  Systém  veřejných  soutěží           
„Dvoustupňová  veřejná  soutěž“  (dále  jen  DVS)  byla  vypracována  analýza  právních  předpisů,            
především  zákona  č.  130/2002  Sb.,  Zákona  o  podpoře  výzkumu  a  vývoje  z  veřejných              
prostředků  (dále  jen  ZPVV),  vnitřního  dokumentu  APISTA,  vnitřních  postupů  a  postupů            
zahraničních  agentur.  Na  základě  těchto  vstupů  byl  vypracován  návrh  konceptu  řešení,  který             
bude   dál   diskutován   s pracovní   skupinou   TA   ČR.  

Záměr  konceptu  DVS  je  vytvoření  návrhu  pro  vyhlašování  takové  veřejné  soutěže,  které  by              
umožnilo  rychlejší  reakci  na  potřeby  trhu,  resp.  potřeby  samotných  uchazečů  o  podporu,             
zkrácení  hodnotící  lhůty  a  zefektivnění  a  zjednodušení  postupu  vyhlašování  veřejných           
soutěží  v TA  ČR.  Pokud  by  v prvním  stupni  uchazeči  nevyplňovali  celý  návrh  projektu  včetně              
konkrétních  finančních  plánů  a  veškerých  výsledků,  pouze  celkovou  myšlenku  záměru  řešení            
projektu,  zkrátil  by  se  čas  pro  podání  návrhu  projektu  a  jeho  celkovou  přípravu.  Již  v této  fázi                 
by  bylo  znatelné,  které  projekty  jsou  hodné  podpory.  Do  druhého  stupně  by  poté  byly  přijaty                
jen  ty  projekty,  které  mají  opravdu  unikátní  a  přesvědčivé  řešení  odpovídajícího  programu,             
v rámci  které  by  byla  DVS  vyhlášena.  Ve  druhém  stupni  by  pouze  uchazeči  úspěšní  v prvním               
stupni   předkládali   v návrhu   projektu   konkrétní   výčet   výstupů   projektu,   harmonogram   projektu   
a   detailní   finanční   plán.   

Je  možné  o  DVS  v rámci  programů  TA  ČR  uvažovat?  Jak  by  probíhalo  vyhlášení  DVS?  Jak                
by  probíhalo  hodnocení  návrhů  projektů  v rámci  DVS?  Došlo  by  ke  zkrácení  dlouhých             
hodnoticích  lhůt?  Došlo  by  k ušetření  nákladů  uchazeče  i  TA  ČR?  Došlo  by  k zefektivnění  a               
zkvalitnění   postupů   TA   ČR?   Došlo   by   ke   zkvalitnění   návrhů   projektů?  

2. Manažerské   shrnutí  
Z  analýz,  které  jsou  popsány  na  následujících  stranách,  vyplývá,  že  stanovení  vyhlašování             
DVS  je  vhodné  pro  “velké”  projekty  “velkých”  programů  TA  ČR,  kde  vyšší  náklady  na  návrh                
projektu  budou  vyváženy  větším  výběrem  projektů.  Pro  např.  program  DELTA  není  vyhlášení             
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DVS  vhodné  z  hlediska  spolupráce  se  zahraničními  agenturami  a  krátkodobých  projektů.            
Pro program  EPSILON  není  vhodné  vzhledem  ke  krátkodobým  projektům  a  k  velkému            
množství  podaných  projektů,  kde  by  hodnocení  ve  dvou  stupních  bylo  velice  náročné             
pro Kancelář  TA  ČR  a  hodnotitele.  Aplikace  DVS  by  byla  vhodná  pro  program  Národní  centra               
kompetence  (NCK)  a  pro  třetí  podprogram  programu  THÉTA.  V  rámci  programu  NKC  by              
mohlo  být  vyhlašování  DVS  stanoveno  pravidelně,  avšak  byla  by  potřeba  změna  programu,             
protože  program  NCK  o  DVS  neuvažuje.  Vzhledem  ke  zmíněným  skutečnostem  se  zdá             
ideální  volbou  zařadit  DVS  jako  jeden  z  modulů  do  dalšího  produktu  KA1  Modulární  veřejné               
soutěže.  V  případě  nastavení  modulu  DVS  bude  možné  vyhlašování  i  nárazově  v  rámci              
různé   spolupráce   TA   ČR.  

 

Následným  krokem  analytické  zprávy  je  konzultace  s  vedoucí  oddělení  veřejných  soutěží,            
s vedoucím  oddělení  podpory  hodnocení  projektů,  s  pracovníky  oddělení  strategie  a  analýz  a             
řídícího  výboru,  jejíž  výstupem  bude  rozhodnutí,  zda  o  DVS  uvažovat  samostatně  v  rámci              
částečného  splnění  opatření  č.  15  APISTY,  zda  nadále  uvažovat  pouze  o  modulárním             
systému  vyhlašování  veřejných  soutěží,  kdy  by  DVS  byla  jedním  z  plánovaných  modulů,  a  to               
v rámci  programu  NCK,  nebo  stanovení  nutných  změn  ZPVV  v  různých  variantách,  aby             
mohla   být   DVS   vyhlášena   efektivně   a   flexibilně.  

Pro  pokračování  v  práci  na  pracovním  balíčku  je  nutné,  aby  řídící  výbor  odsouhlasil              
směřování   dalších   prací,   které   lze   shrnout   do   těchto   bodů:  

- Projekt   připraví   návrh   DVS   pro   program   NCK.  
- Projekt   v   ISTA   připraví   modul   pro   DVS.  
- Projekt   připraví   možné   scénáře   změny   ZPVV.   
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3. Právní   analýza  

3.1. ZPVV  
Nejstěžejnější  dokument,  který  může  návrh  konceptu  pro  DVS  ovlivnit,  je  ZPVV.  Česká             
legislativa  je  v zadání  dvoustupňové  veřejné  soutěže  velice  konkrétní  a  určuje  pevné  hranice.             
Níže  jsou  uvedeny  jednotlivé  paragrafy,  které  DVS  definují  a  jejich  výklad  pro  potřeby              
formulace   DVS.   Právní   analýza   byla   vypracována   za   podpory   právního   úseku.  

3.1.1. §   19  
„Zadávací   dokumentace  

(1)  Poskytovatel  zpracuje  pro  vyhlášení  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích             
zadávací  dokumentaci  jako  soubor  podkladů  a  informací  nezbytných  pro  zpracování  a            
podání  návrhu  projektu.  Poskytovatel  zajistí,  aby  zadávací  dokumentace  byla  úplná.           
Zadávací   dokumentace   obsahuje   zejména:  

g)   v   případě   dvoustupňové   veřejné   soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   požadavky   
na   dopracování   návrhu   projektu   podle   §   22   odst.   6,  

(2)  Při  vyhlášení  dvoustupňové  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  je             
poskytovatel  povinen  zpracovat  zadávací  dokumentaci  pro  první  i  pro  druhý  stupeň  veřejné             
soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích.“  

Zadávací  dokumentace  musí  obsahovat  podmínky  jak  pro  první,  tak  pro  druhý  stupeň,             
nemusí  se  však  vyhotovovat  dvě  zvláštní  zadávací  dokumentace.  Podmínky  pro  druhý            
stupeň   tedy   musí   být   známy   již   při   vyhlášení   DVS.  

3.1.2. §   20  
„ Soutěžní   lhůta   a   hodnotící   lhůta  

(1)  Soutěžní  lhůta  je  období,  ve  kterém  je  možno  podávat  návrhy  projektů.  Začíná  se  počítat                
ode  dne  následujícího  po  dni  vyhlášení  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích              
v Obchodním  věstníku  a  končí  v  den  ukončení  přijímání  návrhů  projektů.  Délka  soutěžní             
lhůty  pro  jednostupňovou  veřejnou  soutěž  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  je  nejméně             
43 kalendářních  dní.  Délka  soutěžní  lhůty  pro  první  i  druhý  stupeň  dvoustupňové  veřejné             
soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   je   nejméně   36   kalendářních   dní.  

4  



 
 
 

 
 

(2)  Hodnotící  lhůta  je  období,  ve  kterém  poskytovatel  zajistí  vyhodnocení  návrhů  projektů,             
rozhodne  a  vyhlásí  výsledky  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích.  Začíná  se              
počítat  ode  dne  následujícího  po  ukončení  soutěžní  lhůty  a  končí  dnem  vyhlášení  výsledků              
veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích,  který  je  zároveň  dnem  ukončení  veřejné              
soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích.  Délka  hodnotící  lhůty  u  jednostupňové            
i dvoustupňové  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  je  nejvýše  240  kalendářních             
dnů.“  

Soutěžní  lhůta,  tedy  lhůta  pro  podávání  návrhů  projektů  do  veřejné  soutěže,  prvního             
i druhého  stupně  DVS  je  minimálně  36  kalendářních  dní,  tedy  celkem  72  dní.  V tomto  ohledu               
se  jedná  o  prodloužení  soutěžní  lhůty  oproti  jednostupňové  veřejné  soutěži,  nicméně  je             
důležité  brát  ohled  na  skutečnost,  že  soutěžní  lhůty  druhého  stupně  se  nezúčastní  všichni              
uchazeči.  Uchazeč  s nekvalitním  návrhem  projektu,  který  nebude  do  druhého  stupně  DVS            
přijat,  tak  získá  zpětnou  vazbu  dříve  a  může  návrh  projektu  dopracovat  a  podat  do  jiné                
veřejné  soutěže  jiného  programu  či  jiného  poskytovatele.  Uchazeči,  kteří  budou  úspěšní            
v prvním  stupni,  budou  mít  dostatečný  čas  na  dopracování  návrhu  projektu  do  druhého             
stupně.  

Zákonem  stanovená  maximální  délka  hodnotící  lhůty  neudává  žádnou  hranici  pro  účely  DVS,             
jelikož  účelem  je  hodnotící  lhůtu  zkrátit.  Limitující  by  bylo  stanovení  minimální  lhůty,  tu  ale               
ZPVV   nedefinuje.  

Vzhledem  k  délce soutěžní  a  hodnotící  lhůty  byla  analyzována  možnost  vyhlášení  druhého            
stupně  dříve,  než  vyhlášení  výsledků  prvního  stupně.  Tím  by  došlo  ke  zkrácení  celkové  lhůty               
DVS.  Toto  však  není  možné.  Dle  ZPVV  mohou  do  druhého  stupně  postoupit  jen  ty  návrhy                
projektů,  které  úspěšně  prošly  prvním  stupněm  a  navíc  se  DVS  vyhlašuje  jako  celek.  Druhý               
stupeň  může  navázat  až  na  první,  nikoliv  ho  předcházet.  Pokud  by  tomu  bylo  naopak,               
naprosto  neopodstatněně  by  se  zkracovala  lhůta  pro  dopracování  v  rámci  druhého  stupně,             
což   nedává   smysl,   pokud   se   má   jednat   o   kvalitní   návrh   projektu.  

3.1.3. §   22   
„Dvoustupňová   veřejná   soutěž   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích  

(1)  Dvoustupňovou  veřejnou  soutěž  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  může  poskytovatel  podle             
tohoto  zákona  vyhlásit  tehdy,  je-li  nezbytné  nebo  účelné  od  sebe  oddělit  posouzení  účelnosti              
navrhovaného  řešení  a  jeho  porovnání  s  vyhlášenými  cíli  a  podmínkami  programu  (první             
stupeň)  a  hodnocení  odborné  úrovně  a  proveditelnosti  návrhu  projektu  (druhý  stupeň),  nebo             
v  případě,  je-li  nezbytné  postupně  vyjasnit  způsob  plnění  vyhlášených  cílů  a  podmínek             
programu.  

(2)  Poskytovatel  je  povinen  uvést  skutečnost,  že  vyhlašuje  dvoustupňovou  veřejnou  soutěž            
ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích,  již  při  přípravě  a  schvalování  příslušného  programu  a              
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při vyhlášení  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  spolu  s  podmínkami  této             
soutěže   uvedenými   v   §   17   odst.   2.  

1

(3)  Při  vyhlášení  dvoustupňové  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  poskytovatel             
stanoví   kromě   podmínek   uvedených   v   §   17   odst.   2   také  

a)  soutěžní  lhůtu,  způsob  posouzení  návrhů  projektů  a  způsob  oznámení  výsledků  prvního             
stupně  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  uchazečům,  případně  rovněž  místo  a              
dobu  zveřejnění  zadávací  dokumentace  pro  druhý  stupeň  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,            
vývoji   a   inovacích,  

b)  lhůty  a  způsob  hodnocení  návrhů  projektů  ve  druhém  stupni  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,               
vývoji   a   inovacích.  

(4)  Pro  přijímání  a  hodnocení  návrhů  projektů  v  prvním  stupni  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,               
vývoji  a  inovacích  platí  ustanovení  §  21  obdobně  s  tím,  že  protokoly  o  hodnocení  návrhů                

2

1  §  17  odst.  2  „ Veřejnou  soutěž  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích,  její  obsah  a  podmínky,  popřípadě  zrušení  musí  vyhlásit                     
poskytovatel  v Obchodním  věstníku  a  prostřednictvím  informačního  systému  výzkumu,  vývoje  a  inovací  a  může  ji  zároveň                
uveřejnit  jiným  vhodným  způsobem.  Podmínky  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  nesmí  poskytovatel  změnit.                
Podmínky   veřejné   soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   musí   obsahovat   zejména  
a)   název   programu   nebo   skupiny   grantových   projektů,  
b)   název   a   sídlo   poskytovatele,  
c)   způsob   a   kritéria   hodnocení   návrhů   projektů,  
d)   soutěžní   lhůtu   a   hodnotící   lhůtu   podle   tohoto   zákona,  
e)  místo,  způsob  a  termín  vyhlášení  výsledků  veřejné  soutěže,  požadavky  na  prokázání  způsobilosti  uchazečů,  místo,  termín                 
zveřejnění   a   převzetí   zadávací   dokumentace,   místo,   způsob   a   termín   pro   podávání   návrhů   projektů.  
2  §   21  
Přijímání   a   hodnocení   návrhů   projektů  
(1)  Pro  přijímání  návrhů  projektů  poskytovatel  jmenuje  komisi  pro  přijímání  návrhů  projektů.  Složení  komise,  způsob  nakládání                 
s údaji  obsaženými  v  návrzích  projektů  a  další  pravidla  činnosti  komise  stanoví  poskytovatel.  Členové  komise  nesmí  být                 
ve vztahu  k  předmětu  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  nebo  k  uchazečům  podjati,  zejména  se  nesmí  podílet                   
na zpracování  projektu,  nesmí  mít  osobní  zájem  na  rozhodnutí  o  poskytnutí  podpory  určitému  projektu  a  s  uchazeči  je  nesmí                   
spojovat   osobní   ani   pracovní   či   jiný   obdobný   poměr.  
(2)  Komise  pro  přijímání  návrhů  projektů  vyhodnotí  splnění  podmínek  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  podle                  
§ 17  odst.  2  písm.  b),  d)  a  f)  a  podmínek  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  pro  přijetí  návrhů  projektů  podle  §  17                         
odst.  5  a  zpracuje  protokol,  který  obsahuje  zejména  seznam  doručených  návrhů  projektů,  údaje  o  doručení  v  soutěžní  lhůtě,                   
o úplnosti  návrhů  projektů  a  o  návrzích  projektů  nevyhovujících  těmto  podmínkám  s  uvedením  důvodů  pro  jejich  vyřazení.                 
Protokol   musí   obsahovat   i   údaje   o   návrzích   doručených   po   uplynutí   soutěžní   lhůty,   včetně   doby   jejich   doručení.  
(3)  Návrh  projektu  doručený  v  rozporu  s  podmínkami  podle  odstavce  2  nesmí  být  přijat  do  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a                      
inovacích  a  hodnocen  podle  odstavců  4  až  8  a  odstavce  10.  O  přijetí  nebo  nepřijetí  návrhu  projektu  do  veřejné  soutěže                     
ve výzkumu,   vývoji   a   inovacích   rozhodne   poskytovatel.  
(4)  Pro  hodnocení  návrhů  projektů  přijatých  do  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  ustaví  poskytovatel  odborný                  
poradní  orgán.  Seznam  členů  odborného  poradního  orgánu  poskytovatel  zveřejní  současně  s  vyhlášením  výsledků  veřejné               
soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích.  Způsob  nakládání  s  údaji  obsaženými  v  návrzích  projektů  a  další  pravidla  jeho  činnosti                    
upraví  poskytovatel  vnitřním  předpisem,  který  zveřejní  současně  s  vyhlášením  při  vyhlášení  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji                 
a   inovacích.   Ustanovení   odstavce   1   věty   třetí   o   nepodjatosti   se   pro   členy   odborného   poradního   orgánu   použije   obdobně.  
(5)  Poskytovatel  je  povinen  zajistit  ke  každému  návrhu  projektu  nejméně  2  posudky  oponentů  jako  podklad  pro  hodnocení                  
návrhu  projektu  odborným  poradním  orgánem  s  výjimkou  případu,  kdy  na  základě  zdůvodněného  doporučení  odborného               
poradního  orgánu  rozhodne,  že  návrh  projektu  nebude  ze  zásadních  důvodů  dále  hodnocen  a  bude  vyřazen  z  veřejné  soutěže                   
ve  výzkumu  a  vývoji.  Ustanovení  odstavce  1  věty  třetí  o  nepodjatosti  se  pro  oponenty  použije  obdobně.  Za  způsob  nakládání                    
s údaji   obsaženými   v   návrzích   projektů   odpovídá   poskytovatel.  
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projektů  a  výsledný  návrh  pořadí  všech  návrhů  projektů  hodnocených  v  prvním  stupni             
veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  předloží  odborný  poradní  orgán            
poskytovateli,  který  rozhodne  o  přijetí  návrhu  a  jeho  postoupení  do  druhého  stupně  této              
soutěže.  

(5)  Do  druhého  stupně  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  mohou  být              
postoupeny  jen  návrhy  projektů  vyhodnocené  a  schválené  v  prvním  stupni  veřejné  soutěže             
ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  podle  vyhlášených  podmínek  a  podle  pravidel  stanovených             
tímto  zákonem  a  splňující  podmínky  druhého  stupně  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a              
inovacích.  Pro  přijímání  a  hodnocení  návrhů  projektů  ve  druhém  stupni  veřejné  soutěže             
ve výzkumu,  vývoji  a  inovacích,  včetně  rozhodování  poskytovatele  o  výběru  návrhů  projektů            
a  zveřejnění  výsledků  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích,  platí  ustanovení             
§ 21 odst.   1   až   4,   6   až   11   obdobně.  

(6)  Poskytovatel  je  oprávněn  požadovat  dopracování  návrhu  projektu  do  druhého  stupně            
veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  vybraným  uchazečem  na  základě  upřesnění             
vyhlášených  podmínek  a  doplnění  dalších  nezbytných  podmínek,  a  to  zejména  výše  nákladů             
projektu,  časových  údajů  a  využití  výsledků.  V  návrhu  projektu  mezi  prvním  a  druhým              
stupněm   veřejné   soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   nesmí   být   měněny   cíle   projektu.  

(7)  V  zadávací  dokumentaci  pro  druhý  stupeň  veřejné  soutěže  poskytovatel  stanoví  způsob             
dopracování   návrhu   a   podmínky   jeho   podání.  

(8)   Na   rozhodování   podle   odstavců   4   a   5   se   nevztahuje   správní   řád.“  

 

Každá  veřejná  soutěž  je  vyhlašována  v rámci  určitého  programu.  Ve  znění  tohoto  programu             
by  mělo  být  jasně  definováno,  zda  v tomto  programu  je  možné  vyhlásit  DVS.  Jedná  se               
o povinnost  stanovenou  ZPVV  jasně  i  vzhledem  k  §  2  odst.  2  písm.  f)  ZPVV,  kdy  program  je                  

(6)  Odborný  poradní  orgán  provede,  s  výjimkou  podle  odstavce  5,  vlastní,  objektivní  a  nezaujaté  hodnocení  návrhů  projektů                  
podle  vyhlášených  pravidel  a  kritérií  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  s  přihlédnutím  k  posudkům  oponentů.                  
O výsledku   hodnocení   každého   návrhu   projektu   zpracuje   odborný   poradní   orgán   protokol.  
(7)  Protokoly  o  hodnocení  návrhů  projektů  a  výsledný  návrh  pořadí  všech  návrhů  projektů  ve  veřejné  soutěži  ve  výzkumu,  vývoji                    
a  inovacích  předloží  odborný  poradní  orgán  poskytovateli,  který  je  povinen  rozhodnout  o  výběru  návrhů  projektů  a  zveřejnit                  
výsledky  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  ve  vyhlášené  hodnotící  lhůtě.  Poskytovatel  může  rozhodnout                
v rozporu  s  doporučením  odborného  poradního  orgánu,  pokud  písemně  zdůvodní  toto  rozhodnutí  a  jeho  zdůvodnění  v  protokolu                 
a  zveřejní  své  rozhodnutí  a  jeho  zdůvodnění  na  svých  webových  stránkách.  Poskytovatel  umožní  uchazeči  se  seznámit                 
s výsledkem  hodnocení  jeho  návrhu  projektu  ve  veřejné  soutěži  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích,  včetně  zdůvodnění  a  poskytnutí                  
oponentních   posudků   k   jeho   projektu   bez   uvedení   osobních   údajů   oponentů.  
(8)  Návrh  projektu  nesmí  být  v  průběhu  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích  měněn  s  výjimkou  dopracování  návrhu                    
projektu  do  druhého  stupně  dvoustupňové  veřejné  soutěže  ve  výzkumu,  vývoji  a  inovacích.  Za  změnu  návrhu  projektu  se                  
nepovažuje,  pokud  poskytovatel  neuzná  část  uchazečem  navržených  celkových  nákladů  projektu  a  nezahrne  je  mezi  uznané                
náklady  projektu  nebo  na  základě  tohoto  zákona  sníží  celkovou  výši  podpory.  Snížení  navržených  celkových  nákladů  projektu                 
nebo   výše   podpory   musí   být   uvedeno   v   protokolu   podle   odstavců   6   a   7.  
(9)  V  případě  zjištění  nedostatků  při  prokazování  způsobilosti  podle  §  18  poskytovatel  písemně  vyzve  uchazeče  k  jejich                  
odstranění   ve   lhůtě   pěti   kalendářních   dnů.  
(10)   Hodnocení   návrhů   grantových   projektů   zajišťují   oborové   komise   Grantové   agentury   České   republiky   podle   odstavců   1   až   8.  
(11)   Na   rozhodování   podle   odstavců   3   a   7   se   nevztahuje   správní   řád.  

7  



 
 
 

 
 

„souborem  věcných,  časových  a  finančních  podmínek  pro  činnosti  potřebné  k dosažení  cílů“            
a  protože  se  opravdu  jedná  o  věcný  fakt,  který  je  pro  prováděnou  výzkumnou  a  jinou  činnost                 
po  procesní  stránce  potřebný,  pokud  daný  program  o  DVS  neuvažuje,  není  možné  ji  v tomto               
programu  vyhlásit.  Pro  účely  TA  ČR  je  nutno  již  v tuto  chvíli  konstatovat,  že  žádný  program,                
ve  kterém  je  možné  vyhlásit  DVS,  není.  Jediný  program  TA  ČR,  který  o  DVS  uvažoval,  je                 
program  Centra  kompetence,  ve  kterém  byla  poslední  veřejná  soutěž  vyhlášena  v roce  2013             
a  dále  již  v tomto  programu  není  možné vyhlášení  další  veřejné  soutěže.  Program  Centra             
kompetence  o  DVS  uvažoval  navíc  jen  pro  první  veřejnou  soutěž,  pro  druhou  -  po  změně                
programu  -  již  ne.  TA  ČR  ale  vždy  může  uvažovat  právě  o  změně  programu  a  proto  toto  není                   
důvod   pro   ukončení   realizace   produktu   DVS.  

Odst.  4  §  22,  který  se  odkazuje  na  §  21,  jasně  definuje,  že  pro  první  stupeň  musí  být                   
ke každému  návrhu  projektu  provedena  formální  kontrola,  musí  být  přiřazeni  alespoň           
2 oponenti,  každý  návrh  projektu  musí  být  projednán  odborným  poradním  orgánem  a            
výsledné  pořadí  je  předloženo  poskytovateli,  tedy  předsednictvu  TA  ČR,  které  rozhoduje            
o přijetí   návrhu   projektu   a   jeho   postoupení   do   druhého   stupně   DVS.  

Odst.  5  §  22  uvádí,  že  v rámci  druhého  stupně  musí  být  ke  každému  návrhu  projektu                
provedena  formální  kontrola,  každý  návrh  projektu  musí  být  projednán  odborným  poradním            
orgánem  a  finálně  o  výběru  projektů  rozhoduje  předsednictvo  TA  ČR.  Ve  druhém  stupni  by               
nebyly   nutné   oponentní   posudky.  

Přesný  obsah  návrhu  projektu,  tedy  konkrétní  požadavky  na  přihlášku  do  prvního  i  druhého              
stupně  určuje  poskytovatel  při  vyhlášení  veřejné  soutěže  v zadávací  dokumentaci.  ZPVV           
udává   pouze   podmínku,   že   během   prvního   a   druhého   stupně   nesmí   být   měněny   cíle   projektu   
a  možnost,  že  do  druhého  stupně  je  poskytovatel  oprávněn  požadovat  doplnění  finančního             
plánu,   harmonogramu   a   využití   výsledků.  

3.1.4. §   24  
„Zrušení   veřejné   soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích  

(1)   Veřejnou   soutěž   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   může   poskytovatel   zrušit  

c)   u   dvoustupňové   veřejné   soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   také   tehdy,   nepostoupil-li   
do   druhého   stupně   veřejné   soutěže   ve   výzkumu,   vývoji   a   inovacích   žádný   návrh   projektu.“  

V případě,  že  v prvním  stupni  nebude  žádný  návrh  projektu  úspěšný,  může  poskytovatel  již             
vyhlášenou   DVS   zrušit.  
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4. APISTA  
Důležitým  vstupním  dokumentem,  který  může  sloužit  k definování  DVS  je  Akční  plán            
implementace  strategie  TA  ČR,  který  uvažuje  o  DVS  v rámci  opatření  č.  15.  Uvedeny  jsou               
pouze   relevantní   informace   z dokumentu.  

 

4.1. Opatření   č.   15:   Revize   výběru   projektů  
 
Konkrétně   plánované   změny  

Postupy  se  budou  odvíjet  dle  zkušeností  a  best  practise  partnerských  zahraničních  agentur.             
Prvotní  kontrola  bude  spočívat  ve  screeningu  řešitele,  firmy  a  historii  realizací  projektů  a              
v posouzení  velmi  stručného  projektového  záměru  (co  chcete  dělat,  jak  to  chcete  udělat  a  co               
z   toho   budete   mít).   
Ve  druhém  kole  bude  předmětem  detailnější  návrh,  který  bude  posouzen  především            
z hlediska  aplikovatelnosti.  Kategorizace  umožní  hodnocení  projektů  na  základě  historických          
dat  (získané  praxe  z  předešlých  veřejných  soutěží  a  realizace)  a  tedy  zrychlení  systému              
hodnocení  a  komplexnosti  následné  administrace  v  realizační  fázi.  Aplikace  “Hearings”,           
spíše  revolučního  přístupu,  je  možná  u  menších  programů.  Pilotní  ověření  bude  teprve             
zváženo,   podle   možností   programů.  

 

Přínosy   

Hodnocení  a  následná  podpora  jen  těch  projektových  záměrů  s  vysokou  pravděpodobností            
následné  aplikace  v  praxi  (viz  připomínka  NKÚ).  Časové  a  finanční  zefektivnění  (podstatné             
zkrácení  time  to  grant)  a  snížení  administrativní  zátěže  žadatelů  a  TA  ČR.  Hearings:  Zvýšení               
odpovědnosti  hodnotitelů  za  posudky.  Vyšší  transparentnost  systému  hodnocení,  jelikož          
hearings   budou   veřejné   a   hodnotitelé   svoje   hodnocení    vyjádří   neanonymizovaně.  

Rizika   

Fluktuace  a  nezastupitelnost  jak  referentů,  kteří  administrují  samotné  projekty,  tak  i  interních             
hodnotitelů  (odliv  know  how).  Hearings:  Riziko  zneužití  hodnotitelů  hodnocenými  (z  důvodů            
jejich  neanonymity).  Riziko  nedostatečné  auditní  stopy,  v  případě  absence  písemných           
posudků.“  

Prostudování  APISTY  mělo  vytvořit  další  možnosti  podoby  vyhlašování  DVS  a  upřesnit            
celkovou  strategii  TA  ČR,  se  kterou  by  byl  produkt  DVS  v souladu.  APISTA  zmiňuje              
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zkušenosti  zahraničních  agentur.  Možné  inspiraci  v postupech  zahraničních  agentur  je          
věnována  speciální  část  Analytické  zprávy,  a  to  kap.  4.  Ohledně  prvotního  screeningu             
řešitele,  firmy  a  historii  realizací  projektů  je  nutno  dodat,  že  tímto  v tuto  chvíli  nelze  nahradit                
formální  kontrolu.  ZPVV  ustanovuje  povinnost  formální  kontroly,  viz  kap.  1,  proto  by             
na prověřování  uchazečů  na  základě  historické  spolupráce  s TA  ČR  i  ostatními  poskytovateli            
a  současně  s dalšími  uchazeči  v konsorciu  bylo  pohlíženo  pouze  jako  na  další  součást             
formální   kontroly.   Data   by   mohla   být   čerpána   z DAFOS,   výstupu   projektu   ProEval.   

● Jak   ale   s daty   naložit?   
o Např.  pro  uchazeče  typu  VVS  by  se  jednalo  o  neskutečné  množství  dat,             

která   by   nebyla   přehledná.   
● Pro  nového  uchazeče  bez  historie  by  to  znamenalo  nepřijetí  návrhu  projektu            

do veřejné   soutěže?  
o Možnost  nepřijetí  návrhu  projektu  na  základě  negativní  zkušenosti         

spolupráce  v minulých  let  by  musela  být  napevno  stanovena  v zadávací          
dokumentaci.   

● Chce   TA   ČR   zpřísňovat   pravidla?   
● Chce  TA  ČR  upřednostňovat  uchazeče  se  zkušenostmi,  a  nedávat  příležitosti           

novým   uchazečům   bez   výzkumných   zkušeností?   
o Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  TA  ČR  podporuje  nové  uchazeče  a  snaží  se             

dostat  do  podvědomí  více  subjektům  a  širšímu  okolí,  než  v  současnosti,  je             
neopodstatněné   brát   toto   jako   podmínku   veřejné   soutěže.   

o Data  z minulých  let,  statistiky  úspěšných  projektů,  spolupráce  výzkumné         
sféry  s aplikační  by  pro  svou  důležitost  mohla  být  chápána  jako  doplňující            
podklad  pro  následné  hodnocení,  ne  jako  podmínka  přijetí  návrhu  projektu           
uchazeče   do   veřejné   soutěže.  

Co  se  týče  rozsahu  návrhu  projektu,  resp.  přihlášky,  v prvním  a  druhém  stupni,  APISTA              
definuje  první  stupeň  otázkami  „co  chcete  dělat,  jak  to  chcete  udělat  a  co  z  toho  budete  mít“                  
a  druhý  stupeň  bude  posuzován  z hlediska  aplikovatelnosti  řešení  projektu.  Podobný  koncept            
přihlášky  by  již  aplikován  v rámci  3.  veřejné  soutěže  programu  EPSILON,  která  byla             
vyhlášena   jednostupňově.  

Přínos  v podobě  podpory  jen  těch  projektů,  kde  se  očekává  uplatnění  na  trhu,  je  stěžejní.               
Přínos  v podobě  zkrácení  time  to  grant  je  velmi  diskutabilní,  až  nereálný.  Snížení             
administrativní  zátěže  uchazečů  je  sporný  fakt,  na  který  lze  nahlížet  ze  dvou  úhlů.  Dvojí               
vypracování  návrhu  projektu  není  snížení  administrativní  zátěže,  pro  neúspěšné  uchazeče           
v prvním  stupni  může  dojít  k úspoře  času  a  nákladů  na  dopracování  detailnějšího  návrhu             
projektu  do  druhého  stupně.  Administrativní  zátěž  pro  Kancelář  TA  ČR  nebude  ponížena,             
naopak  dojde  k dvojitému  úsilí  na  jedné  veřejné  soutěži.  K  DVS  musí  být  vypracována              
zadávací  dokumentace  včetně  dokumentů  spojenými  s vyhlášením  veřejné  soutěže,         
ke každému  stupni  DVS  pak  struktura  návrhu  projektu,  zadání  aplikací  ISTA  (přihláška,            
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formální  kontrola,  hodnocení  oponentů,  zpravodaje,  odborných  hodnotitelů,  kolegia         
odborníků,  odborného  poradního  orgánu  a  předsednictva  TA  ČR),  příručka  pro  uchazeče,            
příručka  pro  oponenty  (jen  v případě  hodnocení  oponentů  -  tedy  nemusí  být  v každém             
stupni).  

Ve  fázi  vyhlašování  DVS  přetrvává  riziko  nedostatku  zaměstnanců  Kanceláře  TA  ČR  i             
hodnotitelů.  
 

5. Zkušenost   TA   ČR   s DVS  
TA  ČR  již  v roce  2011  vyhlásila  DVS  v rámci  programu  Centra  kompetence.  Níže  jsou              
uvedeny   relevantní   informace.  

5.1. První  veřejná  soutěž  programu  Centra      
kompetence  

 
Celkem   podaných   návrhů   projektů :   128   návrhů   projektů  
Počet   podpořených   projektů :   22  
Trvání   celkové   soutěžní   lhůty :   84   dní  
Trvání   celkové   hodnotící   lhůty :   191   dní  

První   stupeň  
Soutěžní   lhůta:   43   kalendářních   dnů  
Hodnotící   lhůta:   117   kalendářních   dnů  
 
Přihláška:   
Identifikační  údaje  projektu  (název  projektu,  doba  řešení,  právní  status  konsorcia,  projektový            
manažer..),  Představení  projektu  (účel,  cíle,  základní  principy  řešení  projektu…),  Strategická           
výzkumná  agenda  (SVA)  (stav  výzkumu  v  relevantní  oblasti/oboru,  reflexe          
socio-ekonomických  potřeb  či  problémů  ČR,  představení  tržních  příležitostí  a  plán           
na uplatnění  výsledků  projektu  v  praxi,  stručné  představení  pracovních  balíčků),  Centrum           
kompetence/konsorcium  (právní  status  konsorcia,  představení  členů  konsorcia,  řešitelský         
tým,  organizační  struktura,  představení  vnějších  vazeb),  Finanční  plán  (koncepce          
spolufinancování,  základní  parametry  rozpočtu,  způsob  získávání  dalších  zdrojů         
pro implementaci   SVA,   časová   plán   řešení   a   časový   plán   implementace   výsledků   v   praxi).  
 
Hodnocení:   
Formální  kontrola  přijatých  návrhů  projektů,  hodnocení  nezávislými  hodnotiteli  (4  oponenti  -            
dva  čeští  a  dva  zahraniční  hodnotitelé),  hodnocení  nezávislým  odborným  poradním  orgánem            
(Rada   programu),   rozhodnutí   předsednictva   TA   ČR.  
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Druhý   stupeň  
Soutěžní   lhůta:   41   dní  
Hodnotící   lhůta:   74   dní  
 
Přihláška:   
Strategická  výzkumná  agenda  (SVA)  (specifikace  hlavních  a  dílčích  cílů,  popis  implementace            
SVA,  průzkum  trhu,  specifikace  pracovních  balíčků,  aplikační  potenciál  výsledků…),          
Konsorcium/Centrum  kompetence  (řešitelský  tým:  složení,  zkušenosti,  studenti  a  začínající          
výzkumníci,  specifikace  organizační  struktury  a  členů  konsorcia…),  Kvantifikace  vnějších          
vazeb  (národní  -  VŠ,  VO,  podniky,  odvětvové  svazy  aj.,  mezinárodní  vazby  členů  konsorcia),              
Finanční  plán  (specifikace  nákladů,  finanční  spoluúčasti  členů  konsorcia,  ekonomická          
připravenost  členů  konsorcia,  časový  plán  projektu),  Motivační  účinek  podpory  (význam           
přidělení   podpory,   motivační   účinek   pro   jednotlivé   členy   konsorcia),   Analýza   rizik.  
  
Hodnocení:   
Prokázání  způsobilosti  uchazečů,  formální  kontrola  přijatých  návrhů  projektů,  hodnocení          
nezávislými  hodnotiteli  (3  čeští  oponenti),  souhrnná  hodnotící  zpráva  zpravodaje,  hodnocení           
Expertní  hodnotící  komisí  (EHK),  odborným  poradním  orgánem  (Rada  programu),  a           
rozhodnutí   předsednictva   TA   ČR.  
 
Během  jediné  vyhlášené  DVS  načerpala  TA  ČR  zkušenosti,  které  jsou  pro  formulaci  nové              
DVS  důležité.  Celková  lhůta  time  to  grant  je  neskutečně  dlouhá.  Vzhledem  k povinnostem             
daným  ZPVV  však  nelze  příliš  očekávat  snížení  těchto  lhůt.  Lhůta  soutěžní  může  být              
pro novou  DVS  v obou  stupních  minimální  přípustná  dle  ZPVV,  tedy  36  dní.  Hodnotící  lhůta              
se  zkrátí  v rámci  formální  kontroly,  kdy  již  nyní  TA  ČR  zavedla  efektivní  kontrolu  podmínek               
veřejné  soutěže.  Další  zkrácení  se  dá  očekávat  dle  stanovení  hodnotících  stupňů.  V prvním             
stupni redukci  hodnotících  stupňů  ZPVV  nedovoluje.  Ve  druhé  fázi  již  ZPVV  nestanovuje            
povinnost  oponentních  posudků  a  existence  kolegia  odborníků  není  pravidlem  pro  každý            
program.  Důležitá  je  zejména  akcentace  na  rozměr  a  výhody  DVS  ve  formě  zpracování              
návrhu  projektu  uchazečem,  zejména  pro  druhý  stupeň.  Již  v tuto  chvíli  TA  ČR  klade  důraz               
na  výstupy  projektu  a  na  jejich  tržní  uplatnění  a  komerční  potenciál.  Druhý  stupeň  DVS  by                
tento  záměr  mohl  podpořit  více,  kdy  detailnější  návrh  projektu  umožňuje  větší  prostor             
pro detailnější   zpracování   výstupů   řešení   projektu.  
 
Konkrétní  obsah  přihlášky  je  dán  programem  a  jeho  cíli.  Tedy  úvaha  nad  přesným  zněním               
jednotlivých  polí  přihlášky  a  posléze  hodnotících  kritérií,  které  se  zadáním  přihlášky  úzce             
souvisí,   není   v tuto   chvíli   relevantní.   
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6. Srovnání   se   zahraničními   agenturami  
Vzhledem  k  rozvoji  TA  ČR  a  její  celkové  strategii  se  i  v  rámci  DVS  uvažuje  o  inspiraci                  
v zahraničních  postupech  poskytování  podpory  a  vyhlašování  veřejné  soutěže.  Níže  jsou           
uvedeny   informace,   které   se   podařilo   získat.  
 

6.1. EUROSTARS  
Hodnocení   projektových   žádostí   zajišťuje   sekretariát   EUREKA   (ESE).  
 
Krok   č.   1   -   kontrola   úplnosti    (vykonává:   ESE,   odpovědnost:   ESE)  
Kontroluje  se,  zda  byla  projektová  žádost  odevzdaná  úplná,  tzn.,  že  byly  řádně  vyplněny              
všechny  pole,  a  to  v  anglickém  jazyce,  byly  přiloženy  veškeré  povinné  přílohy  a  každý               
uchazeč   podepsal   formulář   potvrzující   závazek   na   řešení   projektové   žádosti.  
 
Pokud  je  uchazečem  v  projektu  MSP,  musí  vyplnit  prohlášení  Evropské  komise  (ES)             
o malých   a   středních   podnicích.   
 
Pokud   nebudou   splněny   tyto   náležitosti,   projektová   žádost   bude   odmítnuta.  
 
Krok   č.   2   -   kontrola   způsobilosti    (vykonává:   ESE,   odpovědnost:   ESE)  
Uchazeči  musí  splňovat  podmínky  prokázání  způsobilosti.  Pokud  uchazeč  nesplní  podmínky           
prokázání   způsobilosti,   projektová   žádost   bude   odmítnuta.  
 
Krok   č.   3   -   hodnocení  

a) hodnocení   experty    (vykonává:   nezávislí   odborníci,   odpovědnost:   ESE)  
Po  ověření  úplnosti  a  způsobilosti  se  hodnotí  projektové  žádosti  třemi  nezávislými            
odborníky.  Expert  využívá  své  technické  a  odborné  znalosti  k  tomu,  aby  objektivně             
ohodnotil   projektové   žádosti.  

 
Kritéria   hodnocení  

1 Kvalita   a   účinnost   provádění   (základní   hodnocení)  
● kvalita   konsorcia  
● přidaná   hodnota   prostřednictvím   spolupráce  
● realistické,   jasně   definované   řízení   a   plánování   projektů  
● struktura   nákladů  

 
2 Excelence   (inovace   a   výzkum   a   vývoj)  

● stupeň   inovací  
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● nové   aplikované   znalosti  
● úroveň   technické   výzvy  
● technická   dosažitelnost   a   riziko  

 
3 Dopad   (trh   a   obchodování)  

● velikost   trhu  
● přístup   na   trh   riziko  
● konkurenční   výhoda  
● plány   komercializace  

 
 

b) kontrola  finanční  způsobilosti (vykonává:  národní  finanční  úřad  v  dané  zemi,           
odpovědnost:   ESE)  
Na  národní  úrovni  každá  země  (poskytovatel)  dle  svých  platných  předpisů  kontroluje            
finanční  způsobilost  uchazečů.  Výsledky  kontroly  jsou  poskytnuty  nezávislému         
hodnotícímu  panelu  (IEP).  Projektová  žádost  není  automaticky  vyloučena         
z hodnocení,  pokud  má  negativní  hodnocení  finanční  způsobilosti,  ale  negativní          
posouzení   by   mohlo   být   jedním   z   rozhodujících   faktorů   pro   hodnocení   panelů.  
  

Krok  č.  4  -  hodnocení  panelů (vykonává:  nezávislí  hodnotící  panel  IEP,  odpovědnost:             
předseda   IEP   a   ESE)  
Projektové  žádosti,  které  projdou  prvním  kolem  odborné  evaluace,  jsou  předloženy           
k hodnocení   ze   strany   IEP.   

Krok   č.   5   -   přezkum   etiky   
EUREKA  a  EU  nefinancují  projektové  žádosti,  které  jsou  v  rozporu  s  etickými  zásadami.              
Toto  hodnotí  externí  odborníci  na  etiku  v  souladu  s  Nařízením  evropského  parlamentu  a  rady               
(EU)   č.   1290/2013.  

Krok  č.  6  -  synchronizace  a  schválení  financování (vykonává:  ESE,  odpovědnost:            
poskytovatel)  
Rozpočet   pro   každou   zemi   je   alokován   na   projektové   žádosti   podle:  

- pořadí  
- pravidla   financování   dle   jednotlivých   poskytovatelů   (zemí)  

Komunikace   výsledků   (vykonává:   ESE,   odpovědnost:   ESE)  
 

Krok   č.   7   -   start   řešení   projektové   žádosti  

Časové   hodnocení:  
- cca  4  týdny  po  termínu  podání  projektové  žádosti  jsou  uchazeči  průběžně            

informováni   o   způsobilosti   jejich   žádosti;  
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- cca  14  týdnů  po  uplynutí  lhůty  pro  podání  projektové  žádosti  jsou  uchazeči             
informováni  e-mailem,  zda  jejich  žádost  je  nad  nebo  pod  prahovou  hodnotou  kvality  a              
zda   je   žádost   zvažována   pro   financování;  

- cca  19  týdnů  po  termínu  předložení  projektové  žádosti  jsou  uchazeči  oficiálně            
informováni   dopisem,   zda   jsou   zařazeni   nad   prahovou   hodnotou;   

- pokud  je  projektová  žádost  schválena  pro  financování,  musí  uchazeč  do  12  týdnů             
ESE   poskytnout   smlouvu   podepsanou   všemi   členy   konsorcia.  
 

Úplný  proces  od  termínu  předložení  až  po  podpis  smluv  lze  dosáhnout  během  čtyř  až  sedmi                
měsíců.   
 

6.2. COFUND  
Cofund  je  v  současné  době  v  přípravné  části,  nastavují  se  společné  podmínky  atd.  V  rámci                
příprav   proběhla   diskuze   ohledně   rozdělení   hodnocení   na   dvě   fáze,   tedy   na   způsob   DVS.  
 
V  “prvním  stupni  VS”  uchazeči  vypracují  tzv.  pre-proposal  (předběžná  žádost).  V  prvním             
stupni  by  proběhla  kontrola,  zda  žádost  sedí  se  záměrem  programu,  pod  který  bude  Cofund               
začleněn  (např.  EPSILON,  ZÉTA)  a  prokázání  způsobilosti  uchazečů  (účetní  závěrky,  podnik            
v   obtížích).  
 
V  “druhém  stupni  VS”  uchazeči  předloží  full  proposal.  Žádosti  přijaté  v  prvním  stupni  by               
hodnotili  dále  externí  hodnotitelé,  Programme  Council  (Rada  programu)  a  následně  Board            
(přTA).  
 
M-ERA-NET   call   2017   
M-ERA-NET  je  probíhající  výzva  v  rámci  Cofund,  ve  které  ale  TA  ČR  není  přítomen.               
M-ERA-NET  call  2017  zahrnuje  31  financujících  agentur  z  27  zemí.  Od  vyhlášení  výzvy              
po finální   hodnocení   trvá   tato   výzva   cca   11   měsíců.  
 
Harmonogram:  
Vyhlášení   výzvy   -   březen   2017  
Odevzdání   Pre-proposal   -   červen   2017  
Předběžná   hodnocení   Pre-proposal   -   od   června   do   září   2017  
Výsledky   vyhodnocení   prvního   stupně   -   září   2017  
Odevzdání   Full   proposal   -   listopad   2017  
Hodnocení   Full   proposal   -   od   listopadu   do   ledna   2018  
Výsledky   druhého   stupně   -   leden   2018   (zahájení   vyplacení   podpory)  
 
Pre-proposal:  
Na   úrovni   M-ERA-NET  
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Byla   podaná   předběžná   žádost   (pre-proposal)   v   termínu?  
Byla   žádost   vyplněna   v   anglickém   jazyce?  
Jsou   v   konsorciu   minimálně   3   partneři   z   minimálně   2   různých   zemí?   (nejméně   1   uchazeč   
z   členského   státu   EU   nebo   země   spolupracující   na   M-ERA-NET)  
Je   koordinátor   (hlavní   příjemce)   ze   země,   regionu,   který   se   účastní   na   výzvy   M-ERA-NET?  
Je   maximální   doba   trvání   projektu   3   roky?  
 
Na   národní/regionální   úrovni:  
Existují   požadované   národní/regionální   pre-proposals?  
Je   dodržen   minimální   počet   způsobilých,   nezávislých   partnerů   dle   programu?   
Jsou   splněna   kritéria   financování   daná   programem?  
Jaký   je   finanční   status   uchazečů?  
	

Výsledky   prvního   stupně:  
- doporučeno  k  předložení  full  proposal  včetně  požadavků  či  případných  připomínek           

ke zlepšení  
- nedoporučeno   včetně   odůvodnění  

 
Full   proposal:  
Na   úrovni   M-ERA-NET  
Byl   full   proposal   předložen   v   požadovaném   termínu?  
Byl   vyplněn   v   anglickém   jazyce?  
Jsou   v   konsorciu   minimálně   3   partneři   z   minimálně   2   různých   zemí?   (nejméně   1   uchazeč   
z   členského   státu   EU   nebo   země   spolupracující   na   M-ERA-NET)  
Je   koordinátor   (hlavní   příjemce)   ze   země,   regionu,   který   se   účastní   na   výzvy   M-ERA-NET?  
Je   maximální   doba   trvání   projektu   3   roky?  
Je   full   proposal   v   souladu   s   tématy   M-ERA-NET   call   2017?  
Nastala  ve  full  proposal  nějaká  změna  oproti  pre-proposal?  (pouze  ve  výjimečných  případech             
jsou   povoleny   změny   od   předběžné   žádosti)  
Je  žádost  doporučena  k  financování  nejméně  dvěma  financujícími  organizacemi  ze  zemí            
zapojených   pro   posuzování   předběžné   žádosti?  
 
Na   národní/regionální   úrovni:  
Doporučení   uvedená   ve   fázi   předběžné   žádosti   jsou   splněna.  
 
Výsledky   druhého   stupně   -   hodnocení   full   proposal:  

- Excellence  
- Impact  
- Quality   and   efficiency   of   of   the   implementatiton  
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Pro  zahraniční  spolupráci  v  programech  TA  ČR  se  uplatňuje  §  7  odst.  4  ZPVV,  kdy  jednotlivé                 
fáze,  resp.  stupně  hodnocení,  veřejné  soutěže  nejsou  podmíněny  §  21  a  §  22.  Pro  zahraniční                
spolupráci  by  byla  možná  formulace  DVS  bez  omezení,  tzn.,  že  není  pevně  stanovené,  které               
hodnotící  stupně  musí  v  jaké  fázi  probíhat,  poté  by  připadala  inspirace  v  postupech              
zahraničních   agentur   v   úvahu.  
 
TA  ČR  podporuje  zahraniční  spolupráci  v  rámci  jediného  programu,  a  to  programu  DELTA,              
který  podporuje  projekty  s  dobou  řešení  max.  3  roky,  a  to  bilaterálně  spolu  s  danou                
zahraniční  agenturou.  Stanovení  DVS  pro  program  DELTA  by  bylo  neefektivní  vzhledem            
k menším  projektům,  kde  není  nutné  tak  detailní  zpracování  návrhu  projektu,  jak  je  pro  DVS               
plánováno.  DVS  by  taktéž  musela  vyhlásit  daná  zahraniční  agentura,  kde  je  riziko             
v nespolupráci   zahraniční   agentury.  
 
 

7. Návrh   řešení  
Na  základě  prostudovaných  materiálů  pracovní  skupina  KA1  sestavila  návrh  řešení  vyhlášení            
DVS   v jedné   variantě   a   zhodnotila   její   reálné   možnosti   využití   v   programech   TA   ČR.   
 
První   stupeň  
Hodnocení:   

1. Formální   kontrola   uchazečů   a   návrhů   projektů   dle   standardních   postupů   TA   ČR.  
2. Hodnocení  oponenty  a  zpravodajem  po  vzoru  1.  veřejné  soutěže  programu  ZÉTA,            

kdy  v  případě  shody  oponentů  nedoporučit  návrh  projektu  k  podpoře,  nebude  návrh             
projektu  předložen  k  hodnocení  zpravodajovi,  ale  až  Radě  programu,  která  tyto            
projekty   projedná   najednou.  

3. Odborný   poradní   orgán   (Rada   programu).  
4. Předsednictvo   TA   ČR.  

 
Přihláška:   
Identifikační   údaje   projektu.  
Představení  projektu  (CO  CHCETE  DĚLAT?  JAK  TO  CHCETE  DĚLAT?  CO  Z  TOHO             
BUDETE   MÍT?)  
Uchazeči  
Výsledky/výstupy   orientačně  
Finanční   plán   orientační  
 
Druhý   stupeň  
Hodnocení:   

1. Formální   kontrola   uchazečů   a   návrhů   projektů   dle   standardních   postupů   TA   ČR.  

17  



 
 
 

 
 

2. Kolegium  odborníků,  pokud  je  stanoveno  (Expertní  hodnoticí  komise/Rada         
podprogramu/oborový   panel).  

3. Odborný   poradní   orgán   (Rada   programu).  
4. Předsednictvo   TA   ČR.  

 
Přihláška:  
Řešitelský   tým  
Výsledky/výstupy   detailní   včetně   důrazu   na   aplikovatelnost  
Harmonogram   včetně   uvedení   milníků   a   aktivit   k   plánovaným   výsledkům  
Finanční   plán   podrobný  
 
Tato  varianta  byla  zvolena  vzhledem  k podmínkám  daným  ZPVV  a  vzhledem  k tomu,  aby  se              
zkrátila  hodnotící  lhůta.  První  fáze  je  klasická  veřejná  soutěž.  Ve  druhé  fázi  již  není  nutné                
zařazení  hodnocení  oponentů,  protože  odborná  stránka  návrhu  projektu  se  mezi  jednotlivými            
stupni  nesmí  měnit.  Tedy  ve  druhém  stupni  by  návrh  projektu  jako  první  hodnotil  až  daný                
hodnotící  orgán,  kdy  je  možné  uvažovat  i  o  zařazení  hodnocení  zpravodaje.  Vynecháním             
hodnocení  oponentů  dojde  k úspoře  časové  i  finanční.  Návrh  projektu  v první  fázi  je  navržen              
tak,  aby  odborná  stránka  mohla  být  v prvním  stupni  plně  ohodnocena.  Ve  druhé  fázi  se  bude                
jednat  o  upřesnění  zejména  výsledků  a  jejich  implementace,  harmonogramu  a  finančního            
plánu,   které   dokáže   plnohodnotně   zhodnotit   až   daný   hodnotící   orgán.  
 

7.1. Nevýhody  
Časová  náročnost  a  personální  zabezpečení  Kanceláře  TA  ČR  při  přípravě  a  vyhlášení  DVS,              
kdy  je  pro  každý  stupeň  nutné  připravit  veškerou  dokumentaci  a  informační  systém  jako              
pro dvě   veřejné   soutěže,   tzn.   dvojí   úsilí.  
  
Finanční  náročnost  ze  strany  TA  ČR,  kdy  v  případě  stanovení  dvojího  hodnocení  je  nutné               
dvojí  proplácení  členů  hodnotících  orgánů.  V  případě  stanovení  více  stupňů  hodnocení  je             
nutno   počítat   s   vyššími   výdaji.  
 
Časová  a  finanční  náročnost  pro  uchazeče,  který  bude  muset  obětovat  dvakrát  více  úsilí              
pro zpracování  návrhu  projektu,  i  vzhledem  ke  skutečnosti,  že  mnoho  uchazečů  využívá            
agentury,   které   návrh   projektů   zpracují.  
 
Vzhledem  ke  dvojím  formálním  kontrolám  a  ke  dvojímu  vyhlášení  výsledků  lze  očekávat             
dvakrát  více  stížností,  které  musí  jak  Kancelář  TA  ČR,  tak  předsednictvo  TA  ČR  i  kontrolní                
rada   zpracovat.  
 
Časová   náročnost   vzhledem   k   délce   soutěžních   a   hodnoticích   lhůt.  
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7.2. Výhody  
V  případě  neúspěchu  v  prvním  stupni  DVS  ušetří  uchazeč  čas  a  náklady  na  detailní               
dopracování   návrhu   projektu.  
 
Do  druhého  stupně  DVS  nepostoupí  návrhy  projektů,  které  jsou  nekvalitní  a  podprůměrné,             
které  neodpovídají  zaměření  programu  a  které  nejsou  hodny  podpoře.  V  rámci  detailního             
zpracování  a  detailnějšího  hodnocení  lze  očekávat  větší  pravděpodobnost  zjištění          
nedostatků   projektu,   které   by   se   mohly   v   realizaci   vyskytnout.  
 

7.3. Rizika   a   hrozby   
Ztráta   uchazečů,   kteří   potřebují   rychle   reagovat   na   potřeby   trhu.  
 
Kapacitní   zabezpečení   hodnocení.  
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