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Předběžné parametry 4. veřejné soutěže programu TREND, 
podprogram 2 – Nováčci 

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu 
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – „Nováčci“ a zveřejňuje 
předběžné parametry. 

Termíny a lhůty 
Datum vyhlášení veřejné 
soutěže 13. 1. 2021 

Soutěžní lhůta 14. 1. – 3. 3. 2021 (49 dní) 
Vyhlášení výsledků veřejné 
soutěže 31. 8. 2021 

Řešení nejdříve od 1. 4. 2021 

Řešení nejpozději od 1. 11. 2021 

Min. délka projektu 12 měsíců 

Max. délka projektu 48 měsíců 

Finance 
Výše alokace na veřejnou 
soutěž 180 mil. Kč 

Max. částka podpory na projekt 15 mil. Kč 
Max. intenzita podpory na 
projekt 80 % 

Dofinancování 20 % z ostatních zdrojů 

Nákladové položky 
Osobní náklady uznatelné včetně stipendií 

Investice neuznatelné 

Subdodávky uznatelné do výše 20 % za celou dobu projektu 

Nepřímé náklady uznatelné 

Ostatní přímé náklady uznatelné 

Vykazování nepřímých nákladů 

Full cost ANO 

Flat rate 
 
ANO (do výše 25 %) 
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Uchazeči 

Výzkumná organizace pouze jako další účastník (v konsorciu musí být min. 1 VO 
s podílem nákladů min 10 % na celkových nákladech projektu) 

Podnik v roli hlavního uchazeče i jako další účastník 

Výsledky návrhu projektu 

Povolené druhy výsledků 

F - užitný nebo průmyslový vzor, 
G - prototyp, funkční vzorek, 
R - software, 
Z - poloprovoz, ověřená technologie. 
 
Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných budou 
akceptovány ještě tyto výsledky: 
P - patent, 
N – metodika (tj. NmetS, NmetC, NmetA). 

Hodnoticí proces 
Hodnoticí proces oponenti – zpravodaj – rada programu – předsednictvo TA ČR 

Bonifikace 

Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G, řešení ve strukturálně 
postiženém regionu, přínos projektu ke snížení zdravotních hrozeb 
typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů – bude upřesněno 
v Zadávací dokumentaci 

Specifické parametry 

Hlavní uchazeč 
- nečerpal v posledních 5 letech přímou a nepřímou podporu 
na VaV v úhrnu více než 1 mil. Kč* 
- může podat maximálně 1 návrh projektu   

Povinné přílohy návrhu 
projektu 

3 povinné přílohy - Představení projektu, Doložení uplatnění 
výsledků, Ekonomické přínosy projektu 

*Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory  
ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či na kupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který  
by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobná definice podmínky bude uvedena v Zadávací dokumentaci zveřejněné 
v den vyhlášení veřejné soutěže. 


