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ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se nahrává

během prezentace 
mějte prosím VYPNUTÝ 
mikrofon a kameru

dotazy můžete pokládat 
během prezentace 
prostřednictvím CHATU

podmínky 5. veřejné soutěže

prioritní výzkumné cíle

duplicity projektů a regionalita

formální náležitosti návrhu projektu

podání návrhu projektu v ISTA
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Podmínky
5. veřejné soutěže

Pouze podprogram 1

výzkum ve veřejném zájmu

Termín soutěže

od 28. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Max. částka podpory na návrh projektu je

10 mil. Kč

Max. intenzita podpory

85 %

Délka projektu

12 - 36 měsíců

Začátek realizace projektů

od leden 2022 do březen 2022

Alokace podpory 
152 mil. Kč (možné navýšení o RRF)

RE:START

samostatná alokace ve výši 12 160 000 Kč (6 080 

000 kč na NUTS II Severozápad a 6 080 000 Kč na 

NUTS II Moravskoslezsko) 



Uchazeč

navrhuje projekt

řeší projekt

získává znalosti

předává znalosti

Návrh projektu

řeší problematiku v ŽP

cílí na PVC

popíše spolupráci a zájem veřejné 
správy
výsledky zlepší veřejnou správu

Veřejná správa

vykonává správu v ŽP

identifikuje příležitosti pro výzkum

může spolupracovat na řešení

pomáhá ověřovat výsledky

využívá výsledky

Předmět podpory

Výzkum ve veřejném zájmu



● o plánované výsledky je zájem (např. Letter of Intent) aplikačního
garanta; je vhodné uvést konkrétní kontaktní osobu

● stejně jako ve 3. VS není povinná příloha (ale doporučená ano) -
uplatnitelnost musí být dobře popsána ve zvláštním poli v ISTA

● specifikovat, při jaké činnosti (činnostech) AG budou výsledky
využívány

● uživatel výsledků musí vykonávat veřejnou správu (státní správu
nebo samosprávu) v oblasti životního prostředí

Uplatnitelnost
výstupů/výsledků



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.

V 5. VS je méně prioritních výzkumných cílů – jsou konkrétnější: 

1.VS: 20 – 26 – 19, 3. VS: 10 – 16 – 15 a 5.VS: 8 – 13 – 11. 

Prioritní výzkumné cíle



● Jde o jádro problému, o „smysl“ cíle, a ne o to, zda se návrh 

projektu do některého cíle „vejde“. 

● Projekt má zase dávat smysl jako celek (plán, agenda, 

spolupráce, uplatnitelnost výsledků).

● Není to povinnost, ale důrazně doporučujeme co nejdříve 

oslovit předpokládaného uživatele výsledků.

● Při hodnocení se „nekádrují“ AG, ale hodnotí se, jakým 

způsobem a v jaké míře výsledky prospějí životnímu prostředí, 

když je bude ten správný uživatel používat. Významně mohou 

prospívat samozřejmě i nepřímo.

Prioritní výzkumné cíle
a uplatnitelnost výsledků



● Vymezení se vůči existujícím projektům

● Projekty 1. a 3. VS Prostředí pro život 

TA ČR STARFOS

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

Centrální evidence projektů (CEP)
https://www.rvvi.cz/cep

IS VaVaI
https://www.isvavai.cz/cea?s=bezici-
programy&ss=detail&n=-1&h=SS

Duplicity projektů 
a regionalita

https://starfos.tacr.cz/cs/search/prostredi-pro-zivot
https://www.rvvi.cz/cep
https://www.isvavai.cz/cea?s=bezici-programy&ss=detail&n=-1&h=SS


Povinné přílohy k výsledku druhu:

Formální náležitosti návrhu 
projektu

● NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, 

kde je povinnou přílohou Formulář pro druh výsledku NmetS; 

● Patent - povinnou přílohou je patentová rešerše

Čestné prohlášení - každý uchazeč musí odeslat ze své datové schránky do DS TA ČR 

(nemusí být fyzicky podepsané)

Účetní závěrky - r. 2017, 2018, 2019 zveřejněné v příslušném rejstříku. 

Uchazeči nesmí být podnikem v obtížích.

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA - odesláno z DS hlavního 

uchazeče do DS TA ČR (generuje vlastník po podání návrhu projektu)



Podání návrhu projektu v ISTA

nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu 

a přidat uchazeče

nasdílet návrh projektu spolupracovníkům

používat nápovědný systém 

průběžně kontrolovat

Informační systém ISTA
pro nové uchazeče - videonávod
Jak založit účet v informačním systému ISTA

https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=23520095548996457&step=0&ts=1589276505623&hash=92ZiA1Fh4bG+Z7/WJevjKg==&nbl=true
https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=23520095548996457&step=0&ts=1589276505623&hash=92ZiA1Fh4bG+Z7/WJevjKg==&nbl=true
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be


Rekapitulace
● podmínky 5. veřejné soutěže

● prioritní výzkumné cíle

● duplicity projektů a regionalita

● formální náležitosti návrhu projektu

● podání návrhu projektu v ISTA



Možnost kontaktovat
regionální zástupce TA ČR

HELPDESK

Dotazy je možné podávat 
prostřednictvím Helpdesk
www.helpdesk.tacr.cz

Často kladené dotazy (FAQ)

Založit nový dotaz

Prostředí pro život (FAQ)

https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
https://helpdesk.tacr.cz/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/index.php?a=add
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=245


Prostor pro Vaše dotazy




