


WEBINÁŘ
Ke 3. veřejné soutěži



CÍLE WEBINÁŘE

• Seznámit vás s podmínkami 
3. veřejné soutěže

• Pomoci vám s orientací v 
dokumentech spojených s 
vyhlášením soutěže

• Seznámit vás se systémem 
ISTA

NAPIŠTE SI 
POZNÁMKU



PODMÍNKY 3 .  VEŘEJNÉ  SOUTĚŽE

Podprogram 1
Technologičtí lídři



SPECIFIKA SOUTĚŽE:

• Hlavním uchazečem může být pouze PODNIK se sídlem v ČR

• V roli hlavního uchazeče může podnik podat pouze 1 návrh projektu. 
Toto omezení platí pouze pro roli hlavního uchazeče. V roli dalšího 
uchazeče není účast omezena.

• Dalšími uchazeči mohou být podniky nebo výzkumné organizace, 
podnik ale může být v konsorciu jako hlavní uchazeče sám. 

3.veřejná soutěž programu TREND 
– podprogram 1

ZD 1



DŮLEŽITÉ TERMÍNY 3. veřejné soutěže

konec lhůty pro odeslání:

24. 6. 2020

16:30:00

• Návrh projektu podán v 
ISTA

• Včetně povinných příloh

24. 6. 2020

23:59:59

konec lhůty pro odeslání:

• Potvrzení podání 
elektronického návrhu 
projektu

• Čestné prohlášení
- KAŽDÝ UCHAZEČ

ZD 2

ZD 5



NÁLEŽITOSTI NÁVRHU PROJEKTU VE 3. veřejné soutěži

POVINNÉ PŘÍLOHY:

• Představení projektu

• Doložení uplatnění výsledků 
(vč. marketingové studie)

• Ekonomické přínosy projektu 
(návod na vyplnění je přímo v příloze 
pod tabulkou)

ZD 3.2



NÁLEŽITOSTI NÁVRHU PROJEKTU VE 3. veřejné soutěži

Vymezení k duplicitě:

Návrh projektu nebo jeho část je předmětem jiného návrhu 
projektu nebo výzkumného záměru v jiných soutěžích nebo 
již podpořených – VYMEZIT SE, VYSVĚTLIT

Pokud duplicita – NESPLNĚNÍ binárního kritéria č. 3

ZD 3.3



HODNOTICÍ PROCES VE 3. veřejné soutěži

ZD 6

• 3 oponentské posudky – každý oponent až 100 bodů

• Zpravodaj

• Rada programu

• Předsednictvo TA ČR

• 5 bonifikací



DŮLEŽ I TÉ  DOKUMENTY

Podprogram 1
Technologičtí lídři



Jaké dokumenty je nutné přečíst?

• Program TREND
• Cíle programu, charakteristika podprogramů

• Zadávací dokumentace
• Nejdůležitější dokument
• Stanovuje závazné podmínky soutěže
• Jak podat návrh projektu a co splnit, 

aby byl návrh projektu přijat do soutěže

• Všeobecné podmínky
• Příloha Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí podpory
• Např. uznatelné náklady a jejich členění,

náležitosti smlouvy mezi uchazeči, ….

Na webu TA ČR
tacr.cz

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/


PODÁNÍ  NÁVRHU PROJEKTU

Úspěšné



Nejdůležitější podklady pro podání

VŠEOBECNÉ 
PODMÍNKY

ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE

INFORMAČNÍ 
SYSTÉM ISTA

https:/ista.tacr.cz



Jak podat / odeslat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

30. 4. 2020
–

24. 6. 2020

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

do 24. 6. 2020
23:59:59

do 24. 6. 2020
16:30:00

do 24. 6. 2020
23:59:59



Jak podat / odeslat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

30. 4. – 24. 6. 2020

ISTA

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU



Systém řízení projektu (vyplnění v ISTA)

ista.tacr.cz



Systém řízení projektu (vyplnění v ISTA)



Jak podat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

zaslání datovou schránkou 
hlavního uchazeče

v ISTA

do 24. 6. 2020
16:30:00

do 24. 6. 2020
23:59:59



Jak prokázat způsobilost 

VYPLNĚNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ 
POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 
PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 
NÁVRHU 

PROJEKTU

• každý uchazeč zasílá jedno čestné 
prohlášení ze své datové schránky

do 24. 6. 2020
23:59:59



Na co si dát pozor

Hlavní uchazeči projektu – pouze podniky 
se sídlem v ČR

Hlavní uchazeč může podat max. 1 návrh projektu

Tři povinné přílohy – bez nich nebude návrh projektu 
přijat do soutěže

Pozor na administrativní chyby.

Prokázání způsobilosti - dokládá se čestné prohlášení 
za každého uchazeče

Všichni uchazeči musí mít zveřejněné účetní závěrky



V čem uchazeči často chybují

• Nezdůvodněné nebo nadhodnocené náklady
• Nesprávně určený poměr PV/EV (Nařízení komise EU, článek 2, odst. 85 a 86)
• Výsledky v souladu s metodikou (Definice druhů výsledků výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací)
• Rozdělení práv a přístup k výsledkům
• Nevymezení se k obdobným řešením (STARFOS, IS VaVaI - rvvi.cz - stránky do 

20.1. v údržbě)

• Náš tip
• Dohodněte se s partnery, se kterými budete spolupracovat na řešení projektu, včas. 

doporučujeme případně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1412338347983&uri=CELEX:32014R0651
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
https://starfos.tacr.cz/cs


HELPDESK

• Dotazy ke 3. veřejné 
soutěži programu TREND, 
PP1 je možné podávat přes 
HELPdesk na 
http://helpdesk.tacr.cz

+ často kladené dotazy

+ infolinka (všední dny
9:00 - 15:00)

http://www.tacr.cz/hesk


www.tacr.cz
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