Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
v rámci 3. veřejné soutěže programu DELTA 2
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Č. j.: TACR/11-32/2021

Tento dokument slouží pro základní orientaci v podmínkách zahraničních organizací. TA ČR nenese
odpovědnost za případné změny podmínek na straně zahraničních organizací.
Zaměření/oblasti projektu uvedené výčtem jsou pouze v anglickém jazyce, a to z důvodu možného
nedorozumění, které by mohlo vzniknout překladem do českého jazyka.
Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že návrh projektu bude podpořen také
jednou ze zahraničních organizací:

Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Alberta

German-Canadian Centre for Innovation and Research

GCCIR

Brazilská federativní
republika

Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation

EMBRAPII

Brazilská federativní
republika

National Service for Industrial Training

SENAI

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Québec

Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec

CRIAQ
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Tchaj-wan

Ministry of Economic Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology

JSTD

Vietnamská
socialistická republika

Ministry of Science and Technology of Vietnam

MOST

1

Výzva na tchajwanské straně bude pro MoEA realizována zahraniční agenturou Industrial Technology
Research Institute (ITRI).
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1. German-Canadian Centre for Innovation and Research (GCCIR, Alberta)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. – 18. 11. 2021

NE

30. 11. 2021

NE

Zahájení řešení projektů

1. 1. – 30. 3. 2022

NE

Začátek finanční podpory

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 24 měsíců

ANO

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně může být malý a nebo střední podnik dle podmínek zahraniční
organizace, tedy podnik do 499 zaměstnanců a obratem méně než 50 milionu kanadských dolarů. Výzkumné
organizace či univerzity mohou být na kanadské straně pouze dalším účastníkem, avšak nemůže jim být
poskytnuta v daném programu finanční podpora.
Zahraniční a čeští uchazeči nemohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace neomezila možné zaměření projektů.
Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této výzvě je 50 % celkových uznaných
nákladů a musí být v souladu s předpisy Alberta Ministry of Jobs, Economy and Innovation.
Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo v provincii Alberta (Kanada) a komplementární návrh projektu musí
předložit zahraniční organizaci German-Canadian Centre for Innovation and Research (GCCIR). Minimálně
jeden ze zahraničních partnerů musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat
vlastní či jiné zdroje financování.
Předpokládaný maximální počet podpořených projektů na kanadské straně je 4. Max. rozpočet na projekt
je stanoven na 250 000 CAD (tj. cca 203 000 USD).

2

Kontakty
Webové stránky GCCIR

www.gccir.ca

Kontaktní osoba GCCIR

Katelyn Petersen, Ph.D.
E-mail: kpetersen@gccir.ca
Tel.: +1-780-492-4287

Adresa GCCIR

4213 Enterprise Square
10230 Jasper Avenue
Edmonton, AB, Canada
T5J 4P6
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2. Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation (EMBRAPII,
Brazilská federativní republika)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. – 28. 11. 2021

ANO

29. 11. 2021

ANO

Zahájení řešení projektů

1. 1. – 30. 3. 2022

NE

Začátek finanční podpory

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být podnik jakékoliv velikosti. Zároveň tento podnik musí
na projektu spolupracovat s jedním z výzkumných center klasifikovaných jako EMBRAPII Unit.
Zahraniční a čeští uchazeči mohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace neomezila možné zaměření projektů, sestavila však seznam oblastí, které budou
upřednostněny, bude-li s nimi podávaný návrh projektu v souladu:
●
●
●
●

Hydrogen,
Recycling & Waste Management,
Mobility and Logistics,
Artificial Intelligence.

Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je stanovena na 33,3 % uznaných nákladů.
Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo v Brazílii a návrh projektu ve formě Common Proposal musí předložit
prostřednictvím EMBRAPII Unit do informačního systému EMBRAPII SRINFO. Minimálně jeden
ze zahraničních partnerů musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní
či jiné zdroje financování.
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Podpora na projekt bude dělena takto: uchazeč/konsorcium alespoň 1/3 nákladů projektu, EMBRAPII max.
1/3 nákladů projektu a EMBRAPII Unit až do 1/3 zbývajících nákladů projektu, ale jen ve formě věcného plnění
(in-kind contribution). Maximální částka na projekt není stanovena, doporučuje se však udržet rovnováhu
mezi podíly jednotlivých účastníků.
Kontakty
Webové stránky EMBRAPII

www.embrapii.org.br

Kontaktní osoba EMBRAPII

Ms. Denise Neddermeyer
E-mail: coop.czech@embrapii.org.br
Tel.:+55 61 23772 1020

Adresa EMBRAPII

Edifício Armando Monteiro Neto, SBN, Quadra 01, Bl. I, 14º andar,
Brasília, DF, 70040-913
Brazil
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3. National Service for Industrial Training (SENAI, Brazilská federativní republika)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. – 28. 11. 2021

ANO

29. 11. 2021

ANO

1. 1. – 30. 3. 2022

NE

Finanční podpora

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků
Zahájení řešení projektů

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být podnik jakékoliv velikosti. Zároveň tento podnik musí
na projektu spolupracovat s jedním z 27 SENAI institutů pro inovaci (SENAI Innovation Institute).
Zahraniční a čeští uchazeči mohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace neomezila možné zaměření projektů, sestavila však seznam oblastí, které budou
upřednostněny, bude-li s nimi podávaný návrh projektu v souladu:
●
●
●
●

Hydrogen,
Recycling & Waste Management,
Mobility and Logistics,
Artificial Intelligence.

Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je stanovena na 44,4 % uznaných nákladů.
Způsob financování
Podpora na projekt bude udělena takto: uchazeč/konsorcium alespoň 33,3 % nákladů projektu, SENAI
National Department max. 44,4 % nákladů projektu a SENAI Regional Department až do 22,3 % nákladů
projektu, ve formě finanční i věcného plnění (in-kind contribution).
Max. celkový rozpočet je stanoven na R$ 2 000 000 (tj. cca 374 000 USD). Max. rozpočet na projekt
je stanoven na R$ 500 000 (94 000 USD).
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Kontakty
Webové stránky SENAI

www.plataformainovacao.com.br

Kontaktní osoba SENAI

Ms. Aline Viotti Bäuerle
E-mail: aline.bauerle@sesicni.com.br
Tel.: +55 61 99510 3665

Adresa SENAI

SBN – Quadra 1 – Bloco C
Ed. Roberto Simonsen
Brasília – DF CEP 70040-903
Brazil
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4. Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD, Če-ťiang)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

květen 2021

ANO

Soutěžní lhůta

květen–červenec 2021

ANO

Hodnoticí lhůta

srpen–září 2021

ANO

30. 11. 2021

NE

Zahájení řešení projektů

od ledna 2022

NE

Finanční podpora

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být podnik realizující výzkum a vývoj, registrovaný a působící
v provincii Če-ťiang (Zhejiang). Univerzity a výzkumné organizace se mohou připojit jako další účastník.
Zahraniční a čeští uchazeči nemohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu v souladu:
●
●
●
●
●
●

ICT,
Bio-medicine,
Equipment manufacturing,
New energy,
New material,
Other common interested fields.

Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je stanovena na 20 % celkových
uznatelných nákladů. Po celou dobu řešení se tato výzva řídí národními pravidly poskytování podpory
provincie Če-ťiang.
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Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo v Če-ťiang (Zhejiang) a komplementární návrh projektu musí předložit
zahraniční organizaci Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD). Minimálně jeden ze zahraničních
partnerů musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní či jiné zdroje
financování. Celkový rozpočet k této výzvě je zařazen v rámci Zhejiang Provincial Major S&T Program 2022.
Max. rozpočet na projekt je stanoven na 5 000 000 RMB (tj. cca 773 000 USD). Podpora bude vyplacena
najednou.
Kontakty
Webové stránky ZSTD

http://kjt.zj.gov.cn/

Kontaktní osoba ZSTD

Ms. Chen Shengying
E-mail: chensy@zjinfo.gov.cn
csyzju@126.com
Tel.: +86 571 87978953

Adresa ZSTD

212 Wen’er Road.
Hangzhou, Zhejiang.
People's Republic of China
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5. Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT, Korejská republika)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. – 18. 11. 2021

NE

30. 11. 2021

NE

Zahájení řešení projektů

prosinec 2021

ANO

Finanční podpora

prosinec 2021

ANO

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být podnik bez ohledu na jeho velikost. Univerzity a výzkumné
organizace mohou být pouze dalším účastníkem.
Zahraniční a čeští uchazeči mohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Všechny oblasti spolupráce jsou akceptovány, nicméně zahraniční organizace navrhla seznam prioritních
oblastí, které jsou zvláště ceněné:
●
●
●
●
●
●

Green Car and automobile parts,
Green machinery,
Electronics/electrical engineering,
ICT (including cybersecurity),
AI,
Robotics and cybernetics.

Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této výzvě se řídí pravidly poskytování
podpory Korejské republiky.
Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo v Korejské republice a komplementární návrh projektu musí předložit
zahraniční organizaci Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT). Minimálně jeden
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ze zahraničních partnerů musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní
či jiné zdroje financování. Předpokládaný maximální počet podpořených projektů na korejské straně je pět.
Max. rozpočet na projekt je stanoven na 1 500 000 000 KRW (tj. cca 1 346 000 USD). Podpora bude vyplácena
ročně.
Kontakty
Webové stránky KIAT

www.kiat.or.kr

Kontaktní osoba KIAT

Mr. Shin Wonseok
E-mail: wsshin1204@kiat.or.kr
Tel.:+82 2 6009 3208
(Fax: +82 2 6009 3199)

Adresa KIAT

5th Fl., Korea Tech Center
305 Teheranno
Kangnam-gu
Seoul, Republic of Korea
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6. Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP,
Korejská republika)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

31. 5. 2021

ANO

Soutěžní lhůta

31. 5. – 30. 7. 2021

ANO

Hodnoticí lhůta

1. 8. – 18. 11. 2021

ANO

30. 11. 2021

NE

Zahájení řešení projektů

prosinec 2021

ANO

Finanční podpora

prosinec 2021

ANO

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být podnik, který jako dceřinou společnost nebo oddělení
provozuje výzkumný ústav. Jako další účastník se mohou přihlásit podniky, univerzity, výzkumné ústavy,
výzkumná sdružení, obchodní sdružení, zdravotnická zařízení.
Zahraniční a čeští uchazeči mohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu v souladu:
●
●

Renewable Energy,
Energy Efficiency.

Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je stanovena na 75 % celkových
uznatelných nákladů. Intenzita podpory se řídí národními pravidly poskytování podpory Korejské republiky.
Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo v Korejské republice a komplementární návrh projektu musí předložit
zahraniční organizaci Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP. Minimálně jeden
ze zahraničních partnerů musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní či
jiné zdroje financování. Předpokládaný maximální počet podpořených projektů na korejské straně je jeden.
Max. rozpočet na projekt je stanoven na 1 500 000 000 KRW (tj. cca 1 346 000 USD).
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Kontakty

Webové stránky KETEP

www.ketep.re.kr

Kontaktní osoba KETEP

Mr. Gyun CHOI
E-mail: gyunc@ketep.re.kr
Tel.: +82 2 3469 8432
(Fax: +82 2 556 1337)

Adresa KETEP

14, Teheran-ro 114-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06175
Republic of Korea
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7. Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québe (CRIAQ, Québec)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 15. 10. 2021

ANO

Hodnoticí lhůta

16. 10. – 19. 11. 2021

ANO

30. 11. 2021

NE

před 31. 3. 2022

ANO

březen 2022

ANO

24–36 měsíců
(v závislosti na zvoleném národním programu
podpory)

ANO

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků
Zahájení řešení projektů
Finanční podpora
Délka trvání projektu

Uchazeči
Na zahraniční straně musí být:
●

pro projekty na škále 2–4 TRL (Exploring Innovation) hlavním uchazečem výzkumná organizace
(univerzita, vyšší odborná škola nebo výzkumné centrum). A dalším uchazečem musí být alespoň
jeden podnik a jedna výzkumná organizace.

●

pro projekty na škále 4–7 TRL (Maturing Innovation) hlavním uchazečem malý nebo střední podnik
(SME) do 250 zaměstnanců. A dalším uchazečem musí být alespoň dvě soukromé společnosti.

Zahraniční a čeští uchazeči nemohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Letecký a kosmický průmysl.
Intenzita podpory
Max. výše podpory na projekt v rámci Exploring Innovation (2–4 TRL): 1 500 000 CAD (tj. cca 1 221 000 USD).
Max. výše podpory na projekt v rámci Maturing Innovation (4–7 TRL): 500 000 CAD (tj. cca 407 000 USD).
Spolufinancování z federálních zdrojů (např. CSA, NSERC, NRC-IRAP, MITACS) a z jiných kanadských provincií
je dovoleno do limitu 75 % z veřejného financování. Zahraničním partnerům poskytne financování vláda
provincie Québec (na doporučení CRIAQ) a zdroje spolufinancování se řídí pravidly poskytování podpory.
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Způsob financování
Zahraniční partner podávající komplementární návrh projektu musí mít sídlo v provincii Québec (Kanada)
a návrh projektu musí předložit zahraniční organizaci Consortium for Research and Innovation in Aerospace
in Québec (CRIAQ). Pouze zahraniční partneři se sídlem v provincii Québec mohou být zahraniční organizací
finančně podporováni. Další partneři z jiných kanadských provincií se mohou zapojit, pokud mají svůj vlastní
zdroj financování.
Kontakty

Webové stránky CRIAQ

www.criaq.aero

Kontaktní osoba CRIAQ

Ms. Clothilde Petitjean
Director of programs
Tel.: +1 514-313-7561 x2408
E-mail: clothilde.petitjean@criaq.aero

Adresa CRIAQ

740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1400
Montréal (QC) H3C 3X6
Canada
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8. Ministry of Economic Affairs (MoEA, Tchaj-wan), implementační organizace:
Industrial Technology Research Institute (ITRI, Tchaj-wan)
Výzva na tchajwanské straně bude pro MoEA realizována zahraniční organizací Industrial Technology
Research Institute (ITRI).
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. – 30. 11. 2021

ANO

15. 12. 2021

ANO

1. 1. – 30. 3. 2022

NE

Finanční podpora

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků
Zahájení řešení projektů

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně může být pouze podnik či konsorcium podniků.
Zahraniční a čeští uchazeči nemohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace neomezila možné zaměření projektů, stanovila však následující technologické oblasti,
které budou mít prioritu v rámci National 5+2 Industrial Innovation Program, a s nimiž by měl být podávaný
návrh projektu v souladu:
●
●
●
●
●

Smart Technology,
Green Energy Technology,
Smart Manufacturing Technology,
Material & Biotechnology,
Service Innovation, with the combination of the Internet, IoT, Big Data and AI.

Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je stanovena na 50 % celkových uznaných
nákladů.
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Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo na Tchaj-wanu (Taiwanu) a komplementární návrh projektu musí předložit
zahraniční organizaci Ministry of Economy Affairs (MoEA). Minimálně jeden ze zahraničních partnerů musí
být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování. V rámci
výzvy v programu A+ industrial Innovative R&D Program není omezena částka celkového max. rozpočtu na
výzvu ani max. částka určená na projekt. Výše přidělených finančních prostředků bude vyhodnocena
v závislosti na rozsahu jednotlivého projektu.
Kontakty

Webové stránky ITRI

www.itri.org.tw

Kontaktní osoba ITRI

Mr. Wayne Lu
E-mail: wayne.lu@itri.org.tw
Tel.: +886 3 591 6528

Adresa ITRI

Rm. 301, 3F, Bldg.51, 195, Sec.4,
Chung Hsing Rd., Chutung,
Hsinchu, 31057, Taiwan

17

9. Ministry of Science and Technology (MoST, Tchaj-wan)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

první pol. května 2021

ANO

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

červenec–prosinec 2021

ANO

prosinec 2021

ANO

1. 1. – 30. 3. 2022

NE

Finanční podpora

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků
Zahájení řešení projektů

Uchazeči
Hlavní uchazeč na zahraniční straně musí být součástí jedné z následujících institucí:
1.
2.
3.

univerzity;
Národní centra aplikovaného výzkumu (NARLabs);
výzkumné instituty uznané MoST.

V rámci projektu musí být uchazečem alespoň jeden výzkumný institut. Uchazeči dále musí být v souladu
s dokumentem "Guidelines of Bilateral Add-on Grants for Joint Research Projects".
V rané fázi přípravy projektu je doporučeno konzultovat návrh se Science and Technology Division (STD),
Taipei Economic and Cultural Office, Prague, českou pobočkou MoST.
Zahraniční a čeští uchazeči nemohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace neomezila možné zaměření projektů, sestavila však seznam oblastí, které budou
upřednostněny, bude-li s nimi podávaný návrh projektu v souladu:
●
●
●
●
●

Green Energy,
Artificial intelligence applications,
Health Care and Biomedicine,
Cyber Security,
New Agriculture (incl. Smart Agriculture).
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Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této výzvě je 100 % celkových uznaných
nákladů.
Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo na Tchaj-wanu (Taiwanu) a komplementární návrh projektu musí předložit
zahraniční organizaci Ministry of Science and Technology (MoST). Minimálně jeden ze zahraničních partnerů
musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování.
Max. celkový rozpočet je stanoven na 100 000 EUR (tj. cca 120 000 USD) na projekt ročně po dobu 3 let.
Jedná se o doplňkové financování určené speciálně pro bilaterální spolupráci s českými vědci na pokračující
výzkumný projekt žadatele.
Kontakty

Webové stránky MoST

www.most.gov.tw

Kontaktní osoba MoST

Ms. Jennifer Hu 胡秀娟
E-mail: jenhu@most.gov.tw
Tel.: +886-2-2737-7560
Fax: +886-2-2737-7607

Adresa MoST

106, Sec. 2, Heping East Road,
Taipei 10622,
Taiwan

Webové stránky Science and
Technology Division (STD)
Prague

www.most.gov.tw/czech/en/

Kontaktní osoba STD Prague

Mgr. Klára Netíková
E-mail: czech@most.gov.tw
Tel.: +420 235 312 716

Adresa STD Prague

Evropská 2590/33C
160 00 Praha 6
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10. Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD, Ťiang-su)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. – 18. 11. 2021

NE

30. 11. 2021

NE

Zahájení řešení projektů

od ledna 2022

NE

Finanční podpora

od ledna 2022

NE

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Uchazeči
Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být podnik, který má technologie a možnosti VaV a je
zaregistrován do 30. 6. 2020. Výzkumné organizace, univerzity a další podniky mohou být pouze
subdodavateli.
Zahraniční a čeští uchazeči mohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků. Na straně Jiangsu nesmí propojený podnik být zároveň hlavním uchazečem. Bližší
specifikace této podmínky budou zveřejněny v zadávací dokumentaci pro čínské uchazeče.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace neomezila možné zaměření projektů.
Intenzita podpory
Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této výzvě je 50 % celkových uznaných
nákladů.
Způsob financování
Zahraniční partner musí mít sídlo v Ťiang-su (Jiangsu) a komplementární návrh projektu musí předložit
zahraniční organizaci Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD). Minimálně jeden
ze zahraničních partnerů musí být zahraniční organizací finančně podporován, nestačí jen prokázat vlastní či
jiné zdroje financování. Maximální rozpočet je stanoven na 5 000 000 RMB (tj. cca 773 000 USD). Maximální
rozpočet na projekt je stanoven na 1 000 000 RMB (tj. cca 154 000 USD). Podpora bude vyplacena najednou.
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Kontakty
Webové stránky JSTD

http://kxjst.jiangsu.gov.cn
Ms. Xin Liu
E-mail: xinsliu1007@163.com
Tel.: +86-25-85485883
Fax: +86-25-85413153

Kontaktní osoby JSTD
Mr. WU Sanmao
E-mail: wusm_kj@js.gov.cn
Tel.: +86-25-58708856
Fax: +86-25-57714182
Adresa JSTD

39 Beijing Donglu Road,
Nanjing, Jiangsu, People's Republic of China
(P. O. Box 210008)
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11. Ministry of Science and Technology (MOST, Department of International
Cooperation, Vietnamská socialistická republika)
Termíny
Termíny

Liší se od TA ČR?
(ANO/NE)

12. 5. 2021

NE

Soutěžní lhůta

13. 5. – 14. 7. 2021

NE

Hodnoticí lhůta

15. 7. 2021 – 7. 1. 2022

ANO

7. 1. 2022

ANO

Zahájení řešení projektů

nejpozději do 31. 7. 2022

ANO

Finanční podpora

nejpozději do 31. 7. 2022

ANO

max. 36 měsíců

NE

Fáze
Vyhlášení

Vyhlášení výsledků

Délka trvání projektu
Uchazeči

Hlavním uchazečem na zahraniční straně musí být univerzita či výzkumná organizace a zároveň dalším
uchazečem musí být alespoň jeden vietnamský podnik.
Zahraniční a čeští uchazeči mohou být vzájemně ve vztahu, který by odpovídal definici propojených nebo
partnerských podniků.
Zaměření/oblasti projektu
Zahraniční organizace navrhla seznam oblastí, s nimiž by měl být podávaný návrh projektu v souladu:
●
●
●

Nanotechnology and advanced materials,
Biotechnology in Agriculture,
Information and communication technologies.

Oblasti spolupráce zahraniční partnerské organizace MOST budou dále specifikovány. Tyto konkrétní
podoblasti spolupráce budou mít prioritu při výběru projektů k podpoře na vietnamské straně. Před podáním
projektu TA ČR doporučuje ověřit si konkrétní podoblasti spolupráce skrze svého zahraničního partnera
či přímo u kontaktní osoby zahraniční partnerské organizace MOST.
Intenzita podpory
Intenzita podpory není určena.
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Způsob financování
Hlavní řešitelé projektů budou vyzváni, aby předložili úplný návrh s podrobnými finančními požadavky
na finanční hodnocení v souladu s oběžníkem č. 10/2019/TT-BKHCN ze dne 29. října 2019, který stanovuje
postup řízení společných výzkumných projektů se zahraničními partnery. Každý projekt může být podpořen
částkou maximálně 2,5krát vyšší, než je podpora ze strany TA ČR.
Kontakty

Webové stránky MOST

www.most.gov.vn

Kontaktní osoba MOST

Mr. Do Xuan Anh
E-mail: dxanh@most.gov.vn
Tel.: +84 39435376, +84 986 828 788

Adresa MOST

113 Tran Duy Hung Str.
Ha Noi
Vietnam
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