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CO SE DNES DOZVÍTE
• Představení Programu
• Rozdíly mezi podprogramy
• Podmínky 4. veřejné soutěže, podprogram 2
• ISTA
• Hodnocení
• Shrnutí prezentace
• Diskuze

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

2020–2027
VÝDAJE NA PROGRAM
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Program
TREND

9 700 MIL. KČ
PRŮM. INTENZITA PODPORY

65 %
UCHAZEČI

VO a podniky
PODPROGRAMY
PP1 - Technologičtí lídři
PP2 - Nováčci

Program TREND
• program Ministerstva průmyslu a obchodu na
podporu na podporu průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje

• implementován TA ČR, přičemž cílem je využít
nejlepší praxe obou organizací

• zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní
konkurenceschopnosti podniků, především
rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním
na trhy nové či posunem výše v globálních
hodnotových řetězcích

Program TREND

PP2 – Nováčci

VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

600 MIL. KČ
• cílem je nastartování vlastních výzkumných
a vývojových aktivit u podniků, které doposud
nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity
ani nákup VaV

• příjemcem podpory může být podnik, který musí
prokázat, že v posledních pěti letech nebyl
příjemcem podpory ze státního nebo jiných
veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti
výzkumu a vývoje v objemu přesahující 1 mil. Kč

• uchazeč nemusí doložit dvouletou ekonomickou
(/účetní) historii

MAX. INTENZITA PODPORY

80 %
HLAVNÍ UCHAZEČ

podnik
DALŠÍ UCHAZEČI

podniky, VO

PODMÍNKY 4. VEŘEJNÉ
SOUTĚŽE, PODPROGRAM 2
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Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Osnova představení projektu
Příloha č. 2 - Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 - Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 - Proces hodnocení návrhů projektů

Související dokumentace a formuláře

DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení hlavního uchazeče

Doplňující dokumentace
Program TREND
Cíle NPOV
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR
Prioritní témata definovaná členy PS VaV v rámci Memoranda/Akčního plánu o
budoucnosti automobilového průmyslu v ČR
Pravidla pro publicitu

Příručky
Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

PODMÍNKY 4. VEŘEJNÉ
SOUTĚŽE

UCHAZEČI
- podnik (vždy hlavní uchazeč)
- výzkumná organizace

DÉLKA ŘEŠENÍ

12 - 48
měsíců

MAX. PODPORA

MAX. INTENZITA

NA PROJEKT

PODPORY

15 mil. Kč

80 %

TERMÍNY 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

10. 3. 2021

11. 3. - 28. 4. 2021

1. 5. - 30. 11.
2021

1. 1. - 31. 3.
2022

VYHLÁŠENÍ
4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE,
PODPROGRAM 2

SOUTĚŽNÍ
LHŮTA

HODNOTICÍ
LHŮTA

TERMÍN ZAHÁJENÍ
PROJEKTU

KONEC SOUTĚŽNÍ LHŮTY

28. 4. 2021

28. 4. 2021

16:29:59

23:59:59

KONEC LHŮTY PRO
PODÁNÍ V ISTA

KONEC LHŮTY PRO
ODESLÁNÍ

• návrh projektu
• povinné přílohy

• potvrzení podání elektronického
návrhu projektu
• prokázání způsobilosti

SPECIFIKACE PODMÍNKY NEČERPÁNÍ
PODPORY NA VAV PRO HLAVNÍ UCHAZEČE
Hlavní uchazeč musí doložit čestným prohlášením, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze
státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti VaV v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1
mil. Kč.
Do objemu posuzované podpory (který nesmí překročit částku 1 mil. Kč) se započítá:
• dotace na projekt VaVaI, kde byl hlavní uchazeč příjemcem nebo spolupříjemcem podpory:
• poskytnutou kterýmkoliv poskytovatelem z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.,
• z relevantního programu pod OPPIK - Aplikace, Potenciál, Proof of Concept, Inovační vouchery a Spolupráce,
• Prioritní osy 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP Praha – pól růstu ČR,
• z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020
• započítává se období 1. 3. 2016 - 28. 2. 2021 + (pokud bylo rozhodnuto o vyplacení)
• odpočet na podporu výzkumu a vývoje” podle § 34 odst. 4 a 5 ZDP v daňových přiznáních k dani z příjmů za
posledních pět zdaňovacích období

POVINNÉ PŘÍLOHY
• Příloha č. 1 - Osnova představení projektu - věcná část návrhu projektu, která musí být povinně
přiložena ve formátu pdf k návrhu projektu;
• Příloha č. 2 - Vzorová osnova marketingové studie - doložení tržního potenciálu očekávaných
výstupů/výsledků návrhu projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou
marketingovou studii. Studie bude zahrnovat předběžný průzkum upotřebitelnosti výstupů/výsledků
návrhu projektu na trhu, stručný popis relevantního trhu v ČR a v zahraničí (konkurenční produkty,
předpokládaný vývoj poptávky) a bude obsahovat odůvodnění odhadů ekonomických přínosů projektu;
• Příloha č. 3 - Vzorová tabulka ekonomických přínosů - stručná tabulka s plánovanými ekonomickými
přínosy projektu;
●

Finanční plán za hlavního uchazeče mladšího 18 měsíců (od data zápisu do Obchodního rejstříku do data
podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA) – hlavní uchazeč mladší 18 měsíců musí prokázat, že má
zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu na své činnosti na celou dobu řešení projektu. Finanční
plán se předkládá v jednoduché formě - roky, zdroje, příjmy, výdaje. Vzhledem k neexistující účetní historii by
měl finanční plán obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného
dobrozdání nebo čestného prohlášení.

ZMĚNY OPROTI 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI,
PP2
ZMĚNY

UCHAZEČI VŽDY

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, PP2
• podnik - hlavní uchazeč
• výzkumná organizace - další účastník, nese min. 10 % nákladů
Hlavní uchazeč může podat pouze jeden návrh projektu.

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, PP2
•
•

podnik
výzkumná organizace

Hlavní: Fprum, Fuzit, Gprot, Gfunk, R, Zpolop, Ztech
Vedlejší: NmetS, NmetC, NmetA, P, O

Hlavní: Fprum, Fuzit, Gprot, Gfunk, R, Zpolop, Ztech
Vedlejší: NmetS, NmetC, NmetA, P

Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0; Bonifikace za využití nových technologií v Automotive;
Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu; Bonifikace za využití technologie sítí
elektronických komunikací 5. a vyšší generace; Bonifikace za přínos projektu ke snížení zdravotních
hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů

-

PŘEDPOKLÁDANÁ
ALOKACE

180 mil. Kč

120 mil. Kč

MAX. ČÁSTKA PODPORY NA
PROJEKT

15 mil. Kč

20 mil. Kč

MAX. INTENZITA PODPORY NA
PROJEKT

80 %

80 %

3 oponenti, odborný hodnotitel (naplnění bonifikace za využití technologie sítí elektronických
komunikací 5. a vyšší generace), zpravodaj, odborný poradní orgán, předsednictvo TA ČR

3 oponenti, zpravodaj, rada programu, předsednictvo TA ČR

VÝSLEDKY/VÝSTUPY

BONIFIKACE

HODNOCENÍ
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HELPDESK

INFORMAČNÍ
SYSTÉM ISTA

DOPORUČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
• nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu a přidat uchazeče
• nasdílet návrh projektu spolupracovníkům
• používat nápovědný systém
• průběžně kontrolovat
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HODNOCENÍ

HODNOTICÍ PROCES

BONIFIKAČNÍ KRITÉRIA
•
•
•
•

Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0
Bonifikace za využití nových technologií v Automotive
Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu
Bonifikace za využití technologie sítí elektronických komunikací
5. a vyšší generace
• Bonifikace za přínos projektu ke snížení zdravotních hrozeb
typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů

SHRNUTÍ

KDE NAJDU INFORMACE K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ
NÁVRHU PROJEKTU?
•
•

Zadávací dokumentace - podmínky a termíny 4. VS, PP2

•
•

Program TREND - podmínky PP2

•

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant - prokázání způsobilosti
uchazeče, zasílá každý uchazeč

•

Čestné prohlášení hlavního uchazeče - hlavní uchazeč jím prokazuje, že v posledních pěti
letech nebyl příjemcem podpory

•
•
•
•

Nápovědný systém ISTA - dostupný při vyplňování návrhu projektu pod ??

Příloha č. 4 – Proces hodnocení návrhů projektů - rozepsaná hodnoticí kritéria a
podmínky hodnocení
Všeobecné podmínky - základní ustanovení, práva a povinnosti smluvních stran, vlastnictví
majetku, práva k výsledkům a využití výsledků, náklady, hodnocení a kontroly

Často kladené dotazy - kdo může být uchazečem, finance, atd.
Obecné FAQ k VS - prokázání způsobilosti, jak založit návrh projektu, finance, atd.
Check list - pro odškrtání, že je vše OK

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

NA CO SI DÁT POZOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účetní závěrky 2017, 2018, 2019
prokázání způsobilosti - čestná prohlášení
hlavní uchazeč podnik
uchazeč v roli hlavního uchazeče, může podat pouze jeden návrh projektu
min. 1 výzkumná organizace jako další účastník v návrhu projektu, která se
na nákladech projektu podílí za celou dobu řešení minimálně 10 %
3 povinné přílohy
zdůvodnění výše nákladů v ISTA
výsledky v souladu s Metodikou 2017+
vymezit se k případným duplicitám - návrh projektu nebo jeho část je
předmětem jiného návrhu projektu nebo výzkumného záměru v jiných
soutěžích nebo již podpořených (bin. krit. 3)

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 k 4. VS programu TREND, PP2 nebo na
HELPdesku, je možné využít regionálních kontaktních míst TA ČR pro osobní konzultaci.
Spojení na jednotlivá regionální kontaktní místa najdete ZDE.

PROSTOR PRO
ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ Z
FORMULÁŘE A CHATU
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www.tacr.cz

