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Program ÉTA

Zaměření soutěže
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.

CO SE DNES DOZVÍTE
Představení Programu ÉTA
Podmínky 5. veřejné soutěže
Změny oproti 3. veřejné soutěži
Na co si dát pozor
Kde najít informace k vyplnění
a podání návrhu projektu

Program ÉTA

Program na podporu průmyslového výzkumu
či experimentálního vývoje
Průmyslový = APLIKOVANÝ
Aplikovaný výzkum = aktivity výzkumu
a vývoje orientované na dosažení „pozitivní změny“
v sociální realitě, které jsou probuzené výzkumným procesem
a využíváním výstupů výzkumu v praxi
v podobě inovovaných činností, služeb nebo postupů
ku prospěchu člověka a společnosti.

VÝZKUM
Výzkum a vývoj* = pět principů (viz. Frascati manuál)
1. Novost (zaměření na získání nových poznatků)
2. Kreativita (původní, ne obecně známé
koncepty a hypotézy)
3. Nejistota (výzkumná nejistota ohledně
konečného výsledku)
4. Systematičnost (systematické plánování
a rozpočtování)
5. Reprodukovatelnost (reprodukovatelné výsledky)

Zapojení SHUV do jádra výzkumného řešení
Program ÉTA podporuje inovační potenciál SHUV a jeho reakci na společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo
technologické proměny. V návrzích projektů proto vítáme mezioborové propojení s vědami technickými, přírodovědnými,
zemědělskými nebo lékařskými. Návrhy projektů v Programu ÉTA však musí čerpat svůj inovační potenciál z oborů,
pro které byl program vytvořen.

SHUV OBORY
Psychologie a kognitivní vědy

Média a komunikace

Ekonomie a podnikání

Historie a archeologie

Pedagogika

Jazykověda a literatura

Sociologie

Filosofie, etika a náboženství

Právo

Umění

Politologie

Další obory společenských a humanitních věd

Sociální a ekonomická geografie

TERMÍNY

Parametry
5. veřejné
soutěže

Termín vyhlášení veřejné soutěže

2. 9. 2020

Soutěžní lhůta

3. 9. - 15. 10. 2020

Vyhlášení výsledků VS

nejpozději 31. 3. 2021

Zahájení řešení nejdříve od

1. 4. 2021

Zahájení nejpozději od

1. 7. 2021

Min. délka projektu

12 měsíců

Max. délka projektu

33 měsíců (do 12/2023)

FINANCE
Výše alokace na 5. VS

250 mil. Kč

Max. částka podpory na projekt

max. 8 mil. Kč

Max. intenzita podpory na projekt

80 % (spoluúčast z vlastních zdrojů, vyjma další účelové p.)

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Osobní

mzdy, platy, odvody, příspěvky, odměny, náhrady, stipendia

Investice

NE
max. 20 % z celkových uznaných nákladů na služby
výzkumné povahy
ochrana IPR, pořízení, provoz a odpisy majetku, cestovní
náklady
a) Full cost; b) Flat rate 25 %

Subdodávky
Přímé náklady
Nepřímé náklady

Důležité
termíny
Výsledky veřejné soutěže
TA ČR zveřejní nejpozději
31. 3. 2021 na internetové
adrese www.tacr.cz.
Následně TA ČR hlavnímu
uchazeči zašle rozhodnutí
o výsledku veřejné soutěže
prostřednictvím datové
schránky.

Začátek soutěžní lhůty
(od tohoto termínu můžete vyplňovat
a podávat návrhy projektů v ISTA)

3. 9. 2020 v 9:00 hodin

Konec soutěžní lhůty
(nejzazší možný okamžik podání návrhu
projektu prostřednictvím ISTA)

15. 10. 2020 v 16:29:59 hodin

Lhůta pro odeslání potvrzení podání
elektronického návrhu projektu
z datové schránky hlavního uchazeče
do datové schránky TA ČR
Ukončení příjmu dokladů k prokázání
způsobilosti uchazeče (mimo doklady,
které jsou součástí návrhu projektu)
do datové schránky TA ČR

15. 10. 2020 v 23:59:59 hodin

Uchazeči o podporu
Hlavní uchazeč může:
být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice;
projekt řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky;
podat neomezený počet návrhů projektů (aby mohl být návrh projektu
podpořen, je nutné splnit podmínky stanovené v kapitole 3.3 Vymezení
se vůči obdobným projektům).

Další účastník může být subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně
České republiky), v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve
Švýcarské konfederaci.

Každý uchazeč (hlavní uchazeč,
další účastníci) musí pro určení
maximální intenzity podpory zvolit
jeden z následujících typů
uchazeče:
•

výzkumná organizace;

•

podnik – malý, střední, velký

Uchazečem typu podnik mohou být i:
• organizační složky státu,
• příspěvkové organizace,
• územní samosprávné celky,
• neziskové organizace,
• kulturní instituce,
• sociální zařízení,
• základní a střední školy,
• fakulty,
• nadace a charity,
• inovační agentury,
• zastřešující organizace a spolky

Způsobilé náklady
Všechny kategorie nákladů jsou uvedeny a blíže rozepsány v článku 17 Všeobecných podmínek.

V této veřejné soutěži patří mezi způsobilé kategorie nákladů:
osobní náklady – včetně stipendií;
náklady na subdodávky;
ostatní přímé náklady;
nepřímé náklady – lze je vykazovat metodami:
“full cost” - organizace musí mít již existující systém rozdělování
nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu, nebo
“flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních
nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice.

Typy uchazečů
/ kategorie činností

Intenzita
podpory

Průmyslový výzkum (PV)

Experimentální vývoj (EV)

Maximální
intenzita

V případě účinné
spolupráce

Maximální
intenzita

V případě účinné
spolupráce

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

100 %

-

100 %

-

Výstupy projektu
Výsledky dle RIV:
Fprum
průmyslový vzor
Fuzit
užitný vzor
Gprot
prototyp
Gfunk
funkční vzorek
Hleg
právní předpisy
Hneleg směrnice
Nlec
léčebný postup
Nmap
specializovaná mapa
Npam
památkový postup
NmetS
metodika ss
NmetC
metodika certifikovaná
NmatA
metodika akreditovaná
P
patent
R
software
Vsouhrn
souhrnná výzkumná zpráva
Ztech
ověřená technologie
Zpolop
poloprovoz
A
audiovizuální tvorba
B
odborná kniha
C
kapitola v odborné knize
D
stať ve sborníku
E
uspořádání výstavy
J
recenzovaný odb. článek
M
uspořádání konference
W
uspořádání workshopu
O
ostatní

Ostatní technické výstupy:
•
•
•
•
•

mobilní aplikace
počítačová hra
algoritmus
datové struktury a soubory
herní simulace nebo trenažér

Ostatní umělecké výstupy:
• výstupy zařaditelné do Registru

uměleckých výstupů (RUV)
1. architektura
2. audiovize
3. design
4. hudba
5. literatura
6. scénická umění
7. výtvarná umění

•
•
•
•
•
•

vnímatelné vlastnosti produktu
světelný, zvukový či scénický design
výtvarný design
módní design
umělecké dílo nebo artefakt
výstup uměleckého výzkumu

Ostatní pedagogicko-didaktické
a psychologické výstupy:
•
•
•
•

didaktická metoda
psychodiagnostická metoda
učebnice
didaktická pomůcka

Ostatní publikační výstupy:
•
•
•
•
•
•

slovník
kritická edice
mapovací a plánovací studie
studie proveditelnosti
evaluační studie
dopadová studie

Ostatní výstupy
• založení podniku (start up včetně spin off)

Jeden výstup typu O - ostatní
je dostačující.

Výběr CEPů u návrhu projektu
Centrální evidence projektů (CEP) a Fields of Research and Development – Oblasti
výzkumu a vývoje (FORD), zvolené obory CEP a FORD by měly být v souladu:
hlavní obor CEP musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených
v kategorii A – Společenské vědy vyjma oboru "AE - Řízení, správa
a administrativa" a “AK - Sport a aktivity volného času”;
hlavní obor FORD musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených
v kategoriích 5 - Social Sciences nebo 6 - Humanities and the Arts;
vedlejší a další vedlejší obor CEP a FORD lze zvolit ze seznamu všech
kategorií oborů CEP a FORD bez omezení.

SHUV
Jádro SHUV tvoří:
Výzkumná nejistota v SHUV jádru projektu: v případě návrhu projektu, který propojuje
technický a netechnický výzkum, musí být výzkumná nejistota obsažena v jeho SHUV
složce (viz Frascati manuál).
Metodologické pojetí projektu: z návrhu projektu musí být zřejmé, že jsou patřičně využity
teoretické základy SHUV pro jejich aplikaci a/nebo výzkumné přístupy, metody a techniky
využívané v příslušných oborech SHUV. Toho lze dosáhnout například využitím
participativních výzkumných metod a technik, metod uměleckého výzkumu, designu a/nebo
kvalitativních a kvantitativních metod sociálního výzkumu, výzkumu v oblasti audiovizuální
tvorby, performance apod. Jak teoretická východiska, tak metodologický přístup by měly vzít
v potaz existující debaty, paradigmata či kontroverze v dané oblasti.
Personální zajištění projektu: z návrhu projektu musí být zřejmé, že pro řešení výzkumného
tématu bude využívat řešitelský tým znalosti a kompetence SHUV. Toho lze dosáhnout
angažováním expertů s patřičným vzděláním nebo kompetencemi v oborech SHUV.

SHUV

Inovační ekosystém SHUV

Interdisciplinarita
Kombinace nejméně dvou
příbuzných i nepříbuzných oborů,
jak mezi SHUV, tak mezi SHUV
a dalšími obory.

Propojení technického a
netechnického obsahu
výzkumu
Odpovědnost, etika, gender, spravedlivá
distribuce benefitů výzkumu + využití
technických řešení pro cíle SHUV.

Využití základního
výzkumu k aplikaci
Reakce na objevy základního
výzkumu za účelem jejich
praktického využití skrze
aplikovaný výzkum SHUV.

Aplikační garant (AG)
•
•
•
•

•

musí být relevantní
musí mít sídlo v České republice
schopnost ověřovat účinnost výzkumných procesů a/nebo uplatnit výstup projektu
přispění k praktickému využití ku prospěchu člověka a společnosti

vždy jen jeden!! (další zájemce dát do nepovinné přílohy)

INTERNÍ AG

EXTERNÍ AG

Subjekt vystupuje v projektu jako hlavní
uchazeč nebo další účastník:

Subjekt vystupuje v projektu jako externí partner
konsorcia (bez finančního plnění). Jedná se o
jakýkoliv subjekt s CZ IČO vyjma podniku (a.s.,
s.r.o.):

•
•

výzkumná organizace
podnik

•
•
•
•
•
•

výzkumná organizace
územní samosprávný celek
právnické osoby tvořeny územními
samosprávnými celky
organizační složka státu
neziskové organizace
příspěvkové organizace

Změny v 5. VS oproti 3. a 4. VS
5. VS

3. VS

4. VS: COVID-19

Zaměření

SHUV

pandemie COVID-19 a SHUV

SHUV

Uchazeči

podniky a výzkumné organizace

podniky a výzkumné organizace

podniky, výzkumné organizace, další
právnické osoby

Max. částka
na projekt

8 mil. Kč

4 mil. Kč

nebyla stanovena

Max. délka projektu

12 - 33 měsíců

24 měsíců

12 - 45 měsíců

Aplikační garant (AG)

ANO, právě jeden

NE

ANO

Povinné přílohy

ANO - za externího AG, za výstupy
NmetS a P

NE

ANO - za externího AG, za výstupy
NmetS a P

Hodnoticí proces

2 oponenti - zpravodaj - Kolegium
odborníků - Rada programu předsednictvo TA ČR

2 oponenti - zpravodaj - Rada
programu - předsednictvo TA ČR

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

Zadávací dokumentace
- podmínky 5. VS

Kde najdu informace
k vyplnění
a podání návrhu
projektu
Dotazy, na které nenajdete
odpověď, je možné podávat
přes HELPdesk.

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. 3 – Příručka pro hodnotitele
- rozepsaná hodnoticí kritéria a podmínky hodnocení
Nápovědný systém ISTA
- dostupný při vyplňování návrhu projektu pod
Často kladené dotazy k 5. VS
- kdo může být uchazečem, finance, atd.
Obecné FAQ k VS
- prokázání způsobilosti, jak založit návrh projektu, finance, atd.

Rady pro vyplnění návrhu projektu v ISTA
nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu a přidat uchazeče
nasdílet návrh projektu spolupracovníkům
používat nápovědný systém
průběžně kontrolovat

Nejčastější důvody
nedoporučení návrhu
projektu k podpoře
Kudy se ubírat a čemu se vyhnout
1.

Absence SHUV v jádru projektu,

2.

Absence výzkumné nejistoty,

3.

Absence novosti,

4.

Neaplikovaný výzkum,

5.

Vágní metodologie.

1
SHUV v jádru projektu
Některé návrhy projektů postrádaly
příslušné SHUV expertizy v řešitelském
týmu nebo byly metodologicky zaměřené
čistě na technologickou část (zejm.
programování) bez propojení na SHUV
východiska.

2
Výzkumná nejistota
Častým důvodem nepodpoření byla
skutečnost, že návrh projektu neobsahoval
tzv. výzkumnou nejistotu, a nemůže tedy
být považován za výzkumný projekt dle
Frascati manuálu. Zejména nebyly
doporučeny k podpoře návrhy projektů,
jejichž podstata byla vyhodnocena jako
zcela jistě dosažitelná za uvedený čas a za
uvedených nákladů bez známek nejistoty
tohoto dosažení.
Neplést si výzkumnou nejistotu s riziky!

3
Novost
Mnohé návrhy projektů neposkytly základní
rešerši existujících či obdobných řešení, aby
na tomto pozadí mohla vyniknout novost
návrhu projektu podaného do soutěže.
V návrhu projektu musí být objasněno,
v čem je výzkumné řešení nové oproti těm
již existujícím, a to v ČR i zahraničí. Uchazeči
musí doložit, že nejde o rutinní analýzu,
měření nebo službu, ale o tvůrčí, originální
a přiměřeně komplexní projekt.

4
Aplikovaný výzkum
K podpoře nemohly být doporučeny ani ty
návrhy projektů, které jen velmi vágně
objasňovaly způsob a míru spolupráce
s aplikačním partnerem.
Samotný návrh projektu by měl odpovídat
na logické dotazy při hodnocení – tedy JAK
daný plánovaný výstup (např. kniha, souhrnná
výzkumná zpráva či workshop) pomůže nastolit
příslušnou změnu, tedy jakým způsobem
se bude pracovat (i po ukončení financování
projektu) s plánovanými výstupy ve smyslu
dosažení pozitivních společenských změn.

5
Vágní metodologie
Mnohé návrhy projektů v této soutěži
neuspěly, protože jejich metodologie byla
natolik vágní, že nebylo možné posoudit,
zda se skutečně jedná o výzkumný projekt
(dle náležitostí Frascati manuálu). V mnoha
případech tím pádem nebylo možné ani
spolehlivě posoudit, zda náklady a žádaná
veřejná podpora jsou adekvátní vůči tomu,
čeho a jakým způsobem má být dosaženo.

Proces
hodnocení

Bodovaná kritéria
BODOVANÉ KRITÉRIUM

BODOVÁ ŠKÁLA

1) Novost a kvalita navrhovaného výzkumného řešení; vyhranění se vůči podobným projektům v ČR
a v zahraničí

0; 5; 10; 15 bodů

2) Navržené činnosti, metody a postupy směřující k dosažení cíle projektu; popis metod SHUV
využitých pro řešení projektu

0; 6; 12; 18 bodů

3) Analýza rizik

0; 2; 4; 6 bodů

4) Aspekty inovačního ekosystému SHUV

0; 2; 4; 6 bodů

5) Řešitelský tým, jeho diverzita a adekvátní zapojení expertíz z oblasti společenských, humanitních
a uměleckých věd

0; 4; 8; 12 bodů

6) Potřebnost řešení dané problematiky a motivační účinek podpory

0; 2; 4 bodů

7) Organizační, koordinační a technické zajištění projektu a jeho proveditelnost

0; 2; 4; 6 bodů

8) Finanční zajištění projektu a časová náročnost projektu

0; 4; 8; 12 bodů

9) Relevance, aplikační potenciál a uplatnitelnost zamýšlených výstupů/výsledků projektu
k pozitivní společenské změně

0; 6; 12; 18 bodů

Bonifikační kritéria
BONIFIKAČNÍ KRITÉRIUM

BODOVÁ ŠKÁLA

1) Personální politika uchazeče

0; 1 bod

2) Genderová dimenze v obsahu výzkumu

0; 1; 2 body

Bonifikační
kritéria
Personální politika uchazeče
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Personální politika uchazeče
Návrhu projektu, ve kterém alespoň jeden z uchazečů prokáže pokročilou úroveň
péče o lidské zdroje, náleží jeden bod navíc.
Pokročilou úroveň péče o lidské zdroje je možné doložit takto:
●
●
●
●
●

HR Excellence in Research Award
Firma roku: Rovné příležitosti
TOP Odpovědná firma
Potvrzení o provedení kalkulace mzdových rozdílů mužů a žen v organizaci prostřednictvím
nástroje Logib („22 % K ROVNOSTI” MPSV)
Potvrzení o realizaci genderového auditu

= podmínky pro přiznání bonifikace naleznete v:
Příručce pro hodnotitele, kritérium č. 10 Personální politika uchazeče.

Genderová dimenze v obsahu výzkumu
Návrhu projektu, ve kterém uchazeči správně využijí potenciál pro zvýšení kvality
života mužů i žen – náleží až dva body navíc.
= Více informací naleznete v dokumentech:
1. Genderová dimenze v obsahu výzkumu: kdy a jak ji v projektech
zohledňovat?
2. Příručka pro hodnotitele ÉTA 5, kritérium č. 11. Genderová dimenze
v obsahu výzkumu

Na co si dát pozor
realizovatelnost projektu musí stát a padat s lidmi a metodami
z oblastí SHUV (přičemž další obory jsou vítány),
prokázání způsobilosti uchazeče,
Prokázat způsobilost musí každý uchazeč (hlavní uchazeč/další
účastník) a to čestným prohlášením uchazeče zaslaným ze své
datové schránky do 15. 10. 2020.

včasné vyplnění, následné podání návrhu projektu v ISTA
a odeslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu,
Založte si návrh projektu už teď a podívejte se, jak to v ISTA vypadá.
Podat návrh projektu a odeslat potvrzení podání musíte do 15. 10. 2020.

kontrola zveřejnění účetních závěrek za roky 2016, 2017,
2018.

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 5. 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.

Otázky a odpovědi
z HELPDESKU

1
Jaké náklady jsou uznatelné pro konferenci?
Pronájem prostor a také občerstvení?
Náklady na pronájem prostor a na občerstvení pro druh
výsledku M - uspořádání konference budou dle
čl. 17 odst. 6 Všeobecných podmínek spadat pod
ostatní přímé náklady nebo dle odst. 7 pod nepřímé
náklady, které vznikají v přímé souvislosti s řešením
projektu. Tyto náklady budou uznatelným nákladem.
To samé platí i pro druh výsledku W - workshop.

2
Je (a případně v jaké proporci) možné
spolupracovat se zahraničními partnery?
1) Další účastník v návrhu projektu může být subjekt se sídlem v členském
státě Evropské unie (včetně České republiky), v jiném státě tvořícím
Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.
2) Ano, mezi řešiteli mohou být osoby ze zahraničí. Možné je, aby byl mezi
dalšími účastníky v návrhu projektu celý zahraniční subjekt dle podmínky
v bodě 1 ) nebo se na řešení projektu může podílet pouze osoba
ze zahraničí, která bude v řešitelském týmu. Podmínkou však je, že pokud
se na řešení projektu bude podílet osoba, která bude v řešitelském týmu,
tak musí být v pracovněprávním vztahu k jednomu z uchazečů.

3
Pokud budeme jako dvě výzkumné organizace budeme
aspirovat na maximální výši i intenzitu, je myslitelné
konstruovat rozpočet na 10 milionů Kč
Ano, lze aby uchazeči konstruovali rozpočet na 10 mil. Kč s tím,
že max. výše podpory bude 8 mil. Kč, kterou mohou uchazeči
získat od TA ČR. Při řešení rozpočtu musí být splněna intenzita
podpory na projekt, která činí 80 % a dále musí být splněna
intenzita podpory na uchazeče.
Viz tabulka v Programu ÉTA na str. 10.

4
Je možné v 5. VS podat upravený návrh projektu,
který nebyl úspěšný v předchozí výzvě. Jak moc se musí
návrhy lišit, respektive je možné použít do přihlášky
převzatý identický text, jako v předchozím projektu?
Ano, toto je možné. Můžete využít doporučení jednotlivých
hodnoticích orgánů, Váš návrh projektu přepracovat a podat v
další výzvě. Jen musím upozornit, že musí návrh projektu
splňovat podmínku novosti, inovativnosti a musí být v souladu s
programem ÉTA.

5
Může v 5. VS Programu ÉTA žádat
podnik bez účetní historie
(tedy podnik mladší 18 měsíců)?
Ano, i subjekty mladší 18 měsíců jsou způsobilými uchazeči v 5. veřejné
soutěži programu ÉTA.
Subjekt mladší 18 měsíců musí vyplnit původ ostatních zdrojů v elektronickém
návrhu projektu v ISTA v záložce Finanční plán. Dále do tohoto pole může
doplnit případné záruky a nebo odkaz na přílohu. Finanční plán může uchazeč
přiložit jako nepovinnou přílohu již do návrhu projektu.
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