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Program

● informace o veřejné soutěži
● prioritní témata výzkumu
● formální náležitosti podání návrhu projektu
● podání projektu v informačním systému



informace o veřejné soutěži

3. VS , pouze podprogram 1   －  výzkum ve veřejném zájmu

termín soutěže od 21. 5. 2020 do 22. 7. 2020

max. částka podpory na návrh projektu je 12 mil. Kč

max. intenzita podpory 85 %

délka projektu 12 - 36 měsíců

začátek realizace projektů od 1. 1. 2021 do 1. 7. 2021

alokace podpory 152 mil. Kč



výzkum ve veřejném zájmu

Návrh projektu

řeší problematiku ŽP

cílí na PVC

popíše spolupráci a zájem VS

výsledky zlepší veřejnou správu

Uchazeč

navrhuje projekt

řeší projekt

získává znalosti

předává znalosti

Veřejná správa

vykonává správu v ŽP

identifikuje příležitosti pro výzkum

může spolupracovat na řešení

pomáhá ověřovat výsledky

využívá výsledky

Předmět podpory



prokázání uplatnitelnosti výsledků

● o plánované výsledky je zájem (např. Letter of Intent)

● projevený zájem je navázán na konkrétní činnosti ve výkonu 
veřejné správy v oblasti životního prostředí

● součást plánované aplikace je i příslib spolupráce veřejné správy 
při zavádění výsledku do praxe (např. příslib pilotního testování, 
certifikace, poskytnutí součinnosti)

● projekt dává smysl jako celek (plán, agenda, spolupráce, 
uplatnitelnost výsledků)

● informace na webu

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-upresneni-uplatnitelnosti-vystupu-vysledku-ve-3-vs/


prioritní výzkumné cíle

Specifické cíle programu:
1. Přispět  k  adaptaci  na  změnu  klimatu  a  k  zavádění  ekonomicky  

efektivních mitigačních opatření
2. Přispět ke zkvalitnění složek životního prostředí a podpořit 

zavádění principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky)
3. Podpořit resilientní a bezpečnou společnost a přírodu

Ve 3. VS je PVC méně a jsou konkrétnější: 20 – 26 – 19 vs. 10 – 16 – 15
(Mnoho ubylo, několik přibylo, několik se změnilo)

PVC ve 3. VS ke stažení

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/05/20/1589970705_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%20Prioritn%C3%AD%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20c%C3%ADle.pdf


prioritní výzkumné cíle

● Jde o jádro problému, o „smysl“ cíle, a ne o to, zda se návrh 
projektu do některého cíle „vejde“.

● Není to povinnost, ale důrazně doporučujeme co nejdříve oslovit 
předpokládaného uživatele výsledků.

● Posun od formálního, institucionálního hlediska („kádrování“ 
aplikačních garantů) k věcnému: jakým způsobem a v jaké míře 
výsledky prospějí životnímu prostředí, když je bude ten správný 
uživatel používat.



duplicity projektů a regionalita

● vymezení se vůči existujícím projektům
● projekty 1.VS Prostředí pro život 
● https://starfos.tacr.cz/cs/search/prostredi-pro-zivot
● https://www.rvvi.cz/cep
● RE:START

https://starfos.tacr.cz/cs/search/prostredi-pro-zivot
https://www.rvvi.cz/cep


formální náležitosti
Povinné přílohy k výsledku druhu:

● NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, kde 
je povinnou přílohou Formulář pro druh výsledku NmetS; 

● Patent - povinnou přílohou je patentová rešerše

! Výsledek druhu Hleg není uveden v seznamu podporovaných výsledků - 
lze ho jen těžko dosáhnout (s ohledem na definici). Navrhujte blízké 
výsledky případně výsledky druhu O (ostatní výsledky). (pozn. k výsledku druhu 
O musí být dosažen alespoň jeden výsledek druhu „Vsouhrn“ - souhrnná výzkumná zpráva)

Čestné prohlášení - každý uchazeč musí odeslat ze své datové schránky do 
DS TA ČR (nemusí být fyzicky podepsané)

Účetní závěrky - r. 2016, 2017, 2018 zveřejněné v příslušném rejstříku. 
Uchazeči nesmí být podnikem v obtížích.



formální náležitosti

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA - odesláno z 
DS hlavního uchazeče do DS TA ČR (generuje vlastník po podání 
návrhu projektu)



podání projektu v informačním systému

● přihlášení do ISTA
● založení projektu
● sdílení projektu
● kontrola vyplnění
● podání projektu
● potvrzení o podání



rekapitulace

● informace o veřejné soutěži
● prioritní témata výzkumu
● formální náležitosti podání návrhu projektu
● podání projektu v informačním systému

https://helpdesk.tacr.cz/




