Program ÉTA Prezentace pro uchazeče
4. veřejná soutěž: COVID-19

…
CO VÁM PREZENTACE
PŘINESE

Dobrý den, dámy a pánové,
v této prezentaci jsme pro Vás shrnuli
nejdůležitější informace o mimořádně
vyhlášené 4. veřejné soutěži Programu

•

Představení Programu ÉTA

ÉTA.

•

Podmínky 4. VS ÉTA zaměřené na COVID-19

Vzhledem k pandemické situaci Vás

•

Změny ve 4. VS oproti 3. VS

těchto doprovodných textů. Tato

•

Na co si dát pozor

zadávací dokumentace.

•

Kde najdu informace k vyplnění a podání návrhu projektu

nejprve nutné prostudovat zadávací

provedeme jednotlivými slidy pomocí
prezentace slouží pouze jako doplněk
Před shlédnutím následujících slidů je
dokumentaci.
Zkratky v prezentaci:
VS: veřejná soutěž
SHUV: společenské, humanitní
a umělecké vědy

O PROGRAMU ÉTA
Jak poznat, že návrh projektu náleží
do Programu ÉTA?

Podpora čerpání inovačního potenciálu společenských,
humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů
pro řešení společenských, ekonomických, technologických,

kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.
A to i s přispěním věd technických, přírodních nebo lékařských.

POLOŽTE SI OTÁZKU:
Byl by Váš projekt realizovatelný
i po vyjmutí SHUV složky
z řešitelského týmu a metodologie?
Pokud je odpověď ANO, pak návrh
projektu nenáleží do VS Programu ÉTA.

4. veřejná soutěž
Jak poznat, že návrh projektu náleží

Projekty by měly využít znalostí, zkušeností či dat z probíhající
celospolečenské situace zapříčiněné pandemií COVID-19.

do 4. veřejné soutěže Programu ÉTA:
COVID-19?
POLOŽTE SI OTÁZKU:

Chceme podpořit výzkumné projekty s aplikovatelnými výstupy
v různých sociálních, vzdělávacích, ekonomických, legislativních,
technologických, kulturních, etických, psychologických, mediálních
a dalších oblastech, které se váží ke společenským důsledkům
současné globální pandemie COVID-19.

Došlo by k zformulování Vašeho projektu
i bez znalostí, zkušeností či dat
z probíhající celospolečenské situace
zapříčiněné pandemií COVID-19?
Pokud je odpověď ANO, pak návrh
projektu nenáleží do této veřejné
soutěže.

Návrhy projektů by měly naplňovat alespoň jeden z těchto účelů:

zvýšit odolnost společnosti vůči negativním dopadům
této (popř. obdobné) krize
akcelerovat výzkumná řešení, jejichž zárodky vznikly
v důsledku pandemie COVID-19.

Důležité údaje
ZE ZKUŠENOSTI:
Nenechávejte podání návrhu projektu
SOUTĚŽNÍ LHŮTA

začíná 30. 4. 2020 a končí 15. 6. 2020

PODÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU
V ISTA

15. 6. 2020 do 16:30:00

LHŮTA PRO ODESLÁNÍ
PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI
A POTVRZENÍ PODÁNÍ
EL. NÁVRHU PROJEKTU

15. 6. 2020 23:59:59 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

nejpozději 15. 9. 2020

až na poslední den.
Prokázání způsobilosti, tedy čestné
prohlášení, může uchazeč posílat
po celou dobu soutěžní lhůty.

1
V případě začátku řešení od 1. 7. 2020,
tedy v době, kdy bude ještě probíhat
hodnocení návrhů projektů (výsledky

ZAČÁTEK REALIZACE

nejdříve 1. 7. a nejpozději 1. 12. 2020

1

hodnocení budou zveřejněny
do 15. 9. 2020) je možné začít řešit

DÉLKA REALIZACE

až 24 měsíců

Váš návrh projektu.

V tomto případě jsou náklady na řešení

Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: 100 mil. Kč
Max. výše podpory na jeden projekt: 4 mil. Kč
Max. intenzita podpory na jeden projekt: 80 %

projektu uznatelné pouze v případě,
že Váš návrh projektu bude podpořen.

Vymezení návrhu
projektu

1
Návrh projektu je nutné v kap. 3 PŘEDSTAVENÍ
NÁVRHU PROJEKTU v ISTA zařadit.
Obory CEP a FORD jsou omezeny, hlavní obor

CEP a FORD

1

hlavní obory CEP: A – Společenské vědy
hlavní obor FORD: 5 - Social Sciences nebo
6 - Humanities and the Arts

Vašeho návrhu projektu musí odpovídat
společenským nebo humanitním vědám.
V opačném případě to znamená, že Váš návrh
projektu může být vyhodnocen tak, že do veřejné
soutěže Programu ÉTA nenáleží.
Máte-li pochybnost, zvyšte jeho příslušnost k oborům

NPOV
hlavní cíl: ze všech oblastí kromě oblasti 6 Bezpečná
společnost

SHUV např. posílením řešitelského týmu, v
metodologii projektu a teoretickém východisku.
ZE ZKUŠENOSTI:
U hlavního oboru projektu v kategorii CEP AE -

vedlejší: ze všech oblastí

Řízení, správa a administrativa buďte obezřetní.
Projekty s tímto zařazením mají spíše nižší míru
úspěšnosti kvůli časté absenci SHUV složky nebo
proto, že se nejedná o aplikovaný výzkum.

Výstupy/Výsledky

1
1
Nejsou stanoveny žádné povinné přílohy

Výsledky dle RIV:
Fprum
Fuzit
Gprot
Gfunk
Hkonc
Hneleg
Nlec
Nmap
Npam
NmetC
NmatA
P

průmyslový vzor
užitný vzor
prototyp
funkční vzorek
strategické a koncepční
dokumenty
směrnice
léčebný postup
specializovaná mapa
památkový postup
metodika certifikovaná
metodika akreditovaná
patent

za výstupy/výsledky.

R
Vsouhrn
Ztech
Zpolop
A
B
C
D
E
J
M
W
O

software
souhrnná výzkumná zpráva
ověřená technologie
poloprovoz
audiovizuální tvorba
odborná kniha
kapitola v odborné knize
stať ve sborníku
uspořádání výstavy
recenzovaný odb. článek
uspořádání konference
uspořádání workshopu
ostatní výsledky

Všimněte si, že mezi výstupy není NmetS metodiky schválené příslušným orgánem
státní správy, do jehož kompetence daná
problematika spadá. Důvodem vyřazení
tohoto výstupu je maximálně možné
zjednodušení a urychlení procesu přípravy
návrhu projektu a průběhu veřejné soutěže.
(Za P - patent přílohu nevyžadujeme.)
Váš projekt může přinést i jen jediný výstup
včetně O - ostatní (např. pro výstupy

Množství a druh výsledků výzkumu záleží na povaze Vašeho projektu. Neplatí “čím více, tím
lépe”, ale tolik, kolik je pro dosažení cíle potřeba. Zatímco hlavní výstupy jsou vnímány jako
zásadní pro splnění účelu projektu, další výstupy - jsou-li v této fázi již známy - je možné uvést
v ISTA pouze indikativně.
ZE ZKUŠENOSTI: Výstupy projektu nevnímejte jako cíl projektu, ale jako prostředek (nástroj), díky
kterým dosáhnete stanovených cílů projektu, případně jeho efekt rozšíříte a ukotvíte v praxi.

uměleckého výzkumu). Ten však zvolte
tehdy, když není možné zvolit žádný
z definovaných druhů výsledků dle Metodiky
hodnocení výzkumných organizací
a hodnocení programů účelové podpory
výzkumu, vývoje a inovací.

Změny 4. VS oproti 3. VS
1
1

4. VS: COVID-19

3. VS

ZAMĚŘENÍ

pandemie COVID-19 a SHUV

SHUV

UCHAZEČI

podniky a výzkumné organizace

podniky, výzkumné organizace,
další právnické osoby

MAX. ČÁSTKA
NA PROJEKT

4 mil. Kč

nebyla stanovena

MAX. DÉLKA PROJEKTU

24 měsíců

12 - 45 měsíců

APLIKAČNÍ GARANT
(AG)

NE

ANO

POVINNÉ PŘÍLOHY

NE

ANO - za externího AG,
za výstupy NmetS a P

HODNOTICÍ PROCES

2 oponenti - zpravodaj - Rada
programu - předsednictvo TA ČR

2 oponenti - odborný posudek
SHUV - zpravodaj - Oborový
panel - Rada programu
- předsednictvo TA ČR

4. VS byla vyhlášena jako blesková
reakce na pandemii COVID-19.
Proto se TA ČR snažila, aby podmínky
pro uchazeče byly co nejjednodušší,
což je vidět z tabulek.

Nevyužití institutu aplikačního
garanta - co s tím?

1
Případné LoI a jejich počet je závislý

Povinnost mít alespoň jednoho aplikačního garanta (interního nebo externího)
tak, jak tomu bylo v předchozích soutěžích, nyní padá. Neznamená to ale
rezignaci na posilování principu “aplikovaného výzkumu”.

od povahy konkrétního projektu.
Neznamená “čím více, tím lépe”,
ale tolik, kolik je pro úspěšné dosažení
cílů projektu potřeba.
2

Aplikovatelnost výsledků projektu je nyní možné rozmyslet (a popsat)
individuálně tak, jak odpovídá povaze konkrétního návrhu projektu,
např.:

Existuje-li nutnost zapojit do týmu
člověka se specifickou kompetencí
nebo znalostí z praxe některého

v popisu způsobu uplatnění plánovaných výstupů v návrhu projektu v ISTA,
charakteristikou cílové skupiny nebo znalostí trhu v návrhu projektu v ISTA,
předložením vyjádření zájmu o výsledek (např. Letter of Intent - LoI)
od relevantní organizace,
angažováním relevantních odborníků z praxe do řešitelského týmu
(s budoucím pracovněprávním vztahem u jednoho z uchazečů).

2

1

sociálně-humanitního teritoria (umění,
sociální péče, komunální rozvoj,
dobrovolnictví atp.), je možné
takového člověka zaměstnat
v řešitelském týmu, resp. u jednoho
z uchazečů.

Na co si dát pozor

1
Jedno z bodovaných kritérií zní:
1

podstata návrhu projektu musí být motivována reakcí na krizi COVID-19

Soulad návrhu projektu se zaměřením

veřejné soutěže, v případě, že návrh
projektu nebude zaměřen na
problematiku COVID-19, nemůže být

realizovatelnost projektu musí stát a padat s lidmi a metodami z oblastí SHUV
(přičemž další obory jsou vítány)

doporučen k podpoře.
2

prokázání způsobilosti uchazeče

2

Prokázat způsobilost musí každý
uchazeč (hlavní uchazeč/další
účastník) a to čestným prohlášením

včasné vyplnění, následné podání návrhu projektu v ISTA a odeslání potvrzení
podání elektronického návrhu projektu 3

uchazeče zaslaným ze své datové

schránky do 15. 6. 2020.
3

kontrola zveřejnění účetních závěrek za roky 2016, 2017, 2018

Založte si návrh projektu už teď
a podívejte se, jak to v ISTA vypadá.
Podat návrh projektu a odeslat
potvrzení podání musíte
do 15. 6. 2020.

Rady pro vyplnění návrhu
projektu v ISTA
nejprve vyplnit dobu trvání projektu
a přidat uchazeče
nasdílet návrh projektu spolupracovníkům

používat nápovědný systém

průběžně kontrolovat

Informační systém ISTA

Kde najdu informace k vyplnění
a podání návrhu projektu
1

1
Podmínky 4. VS jsou uvedeny

Zadávací dokumentace - podmínky 4. VS
Všeobecné podmínky - základní ustanovení, práva a povinnosti
smluvních stran, vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití výsledků,
náklady, hodnocení a kontroly
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
- prokázání způsobilosti uchazeče, zasílá každý uchazeč
Příloha č. 1 – Příručka pro hodnotitele - rozepsaná hodnoticí kritéria
a podmínky hodnocení 2
Nápovědný systém ISTA - dostupný při vyplňování návrhu projektu pod

v Zadávací dokumentaci.
Ke každému dokumentu jsme uvedli
to nejdůležitější, co v něm najdete.
Pokud Vaše otázky nezodpoví
Zadávací dokumentace, zkuste další
dokumenty na webu nebo často
kladené dotazy k 4. VS.
2
ZE ZKUŠENOSTI:
Doporučujeme prostudování i Příručky

Často kladené dotazy k 4. VS - kdo může být uchazečem, finance, atd.
Obecné FAQ k VS - prokázání způsobilosti, jak založit návrh projektu,
finance, atd.

Dotazy, na které nenajdete odpověď, je možné podávat přes HELPdesk.

pro hodnotitele, neboť ta obsahuje
výklad kritérií, na jejichž základě bude
Váš návrh projektu hodnocen.

Dámy a pánové,
přejeme Vám mnoho úspěchů a děkujeme za Váš zájem o účast
ve 4. veřejné soutěži Programu ÉTA: COVID-19!

Mohu požádat o konzultaci?
V případě, že na své otázky nenajdete odpověď v této prezentaci, v dokumentech spojených
s vyhlášením této VS, v často kladených dotazech ke 4. veřejné soutěži Programu ÉTA nebo
na HELPdesk, je možné využít regionálních kontaktních míst TA ČR pro osobní konzultaci.
Spojení na jednotlivá regionální kontaktní místa najdete ZDE.

www.tacr.cz

