


Program GAMA 2

Sabína Bodáková
Anna Veselská

9. 6. 2021

Webinář pro uchazeče o podporu ve 3. veřejné soutěži, 
podprogram 2  



• Podprogram 2

• Podmínky 3. veřejné soutěže, podprogram 2

• Informační systém ISTA

• Hodnocení

• Shrnutí prezentace

• Diskuze

Tento webinář je nahrávám. Vaše otázky můžete pokládat v chatu Zoom, budou zodpovězeny na konci webináře 

(nebo vyvěšené na webových stránkách  TA ČR).

CO SE DNES DOZVÍTE

https://www.tacr.cz/


PŘEDSTAVENÍ PODPROGRAMU 
2



Program GAMA 2

VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

30 MIL. KČ
 

MAX. INTENZITA PODPORY

55 %
 

HLAVNÍ UCHAZEČ

malý nebo střední podnik

PODPROGRAM 2

• Podprogram 2 je zaměřen na podporu ověření 
výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska 
jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich 
následného komerčního využití či využití pro 
potřeby společnosti.

• Veřejná soutěž je zaměřena na podporu 
komercializace průlomových inovačních řešení 
(produkt, služba aj.).

• Veřejná soutěž není oborově zaměřená.



PODMÍNKY 3. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE, PODPROGRAM 2



UCHAZEČ

● malý nebo střední podnik, který 
bude projekt řešit samostatně 
(bez dalších účastníků)

● pouze 1 návrh projektu 

DÉLKA ŘEŠENÍ

6
měsíců

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

1 mil. Kč

MAX. INTENZITA
PODPORY

55 %

PODMÍNKY 
3. veřejné soutěže



TERMÍNY
3. veřejné soutěže

2. 6. 2021

VYHLÁŠENÍ 
3. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

3. 6. 2021
–

21. 7. 2021

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

6. 8. 2021
–

30. 9. 2021

HODNOTICÍ 
LHŮTA

říjen 2021

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU



KONEC 
SOUTĚŽNÍ LHŮTY

21. 7. 2021
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO
PODÁNÍ V ISTA

návrh projektu + povinné přílohy  
odesílá vlastník návrhu projektu 

v ISTA

21. 7. 2021
23:59:59

KONEC LHŮTY PRO
ODESLÁNÍ

potvrzení podání elektronického návrhu 
projektu

prokázání způsobilosti - čestné prohlášení

zasílá každý uchazeč ze své datové schránky 
do datové schránky TA ČR

*využijte připravený checklist

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/04/1622798075_Checklist_GAMA%202,%20PP2,%203.VS.pdf


● Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce.

● Výstupy/výsledky:

○ min. 1 výstup/výsledek druhu O - ostatní výsledek, který zahrnuje studii proveditelnosti, za účelem ověření 

technologické a ekonomické životaschopnosti inovace. Součástí studie proveditelnosti je i podnikatelský plán;

○ jiné druhy výstupů/výsledků musí být definované dle přílohy č. 4 Metodika hodnocení výzkumných organizací a 

hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a vloženy do dalších výstupů/výsledků.

● Úroveň TRL:

○ návrh projektu musí mít úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 5 - technologie potvrzena v 

reálném prostředí;

○ studie proveditelnosti nemá být zaměřena na další výzkum či vývoj, jejím cílem je si ověřit, jak jí dostat na trh 

nebo jak trh dobít, tzn. měla by být více tržně zaměřená. Je nutné, aby měl uchazeč technologii, o které ví, že 

funguje nebo, že je již ověřená v menším provozním prostředí.

○ Význam úrovní TRL uvádí Evropská komise v Annex G, Horizont 2020, Pracovní program 2018-2020.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY 3. VS

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=847689
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf


● Příloha č. 1 - Project proposal

○ závazná osnova návrhu projektu

○ musí být povinně vložena ve formátu pdf v  návrhu projektu v ISTA

○ rozsah je max. 10 stran ve formátu A4 (včetně úvodní strany) - při překročení rozsahu bude 
hodnotiteli bráno v úvahu prvních deset stran

● video představení projektu

○ max. 1 minuta

○ požadovaná kvalita rozlišení je Full HD (1920×1080 px, 30–60 fps), musí být umístěno na youtube 
nebo jiném vhodném úložišti bez hesla

○ co má video obsahovat:

■ Co je váš produkt či služba a čím je unikátní.

■ Co je vaše motivace.

■ Jaká je cílová skupina a jak má produkt či služba potenciál ji oslovit.

■ Kdo jste a kolik čítá váš řešitelský tým lidí.

■ Jak plánujete produkt uvést na trh.

POVINNÉ PŘÍLOHY

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622209685_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Project%20proposal%20(1).docx


• cílem GO - SME je sdílet osvědčené postupy 15 evropských poskytovatelů, poučit se z jejich zkušeností z nástrojů pro 

MSP a startupy a společně najít nejlepší způsoby, jak vybrat nejslibnější projekty vysoce inovativních MSP a startupů s 

mezinárodními ambicemi;

• 3. veřejná soutěž umožňuje podpořeným projektům zařazení do dalšího předvýběru mezinárodním panelem v rámci 

tohoto  projektu

Mezinárodní expertní panel GO - SME

ISTA: 3. PROJECT INTRODUCTION / Definition of the project / Confidentiality code

● JAK? Pokud uchazeč v ISTA kladně zaškrtne výběrové pole se zařazením do 

mezinárodního expertního hodnocení, dává souhlas se sdílením svých 

osobních údajů včetně informací z návrhu projektu v rámci posouzení 

mezinárodním panelem ustanoveným projektem GO-SME.

● CO ZÍSKAM? Nejlepším projektům budou poskytnutá podpůrná služby pro 

přípravu projektové přihlášky do nástroje EIC Accelerator unijního programu 

Horizont Evropa. 

https://www.tacr.cz/go-sme/


● Příjemci podpory mohou využít službu mezinárodního expertního koučinku v rozsahu 24 hodin. 

● Od začátku implementace projektu má příjemce možnost výběru mezinárodního kouče dle potřeb podniku. 

● Koučink se musí týkat jedné z následujících 3 oblastí:

○ business development, 

○ organizace, 

○ spolupráce. 

● Výběr kouče je zajištěn přes zástupce sítě Entreprise Europe Network, kterým může být (na základě 

písemného souhlasu příjemce v ISTA) nasdílen návrh projektu za účelem výběru kouče. 

● Všechny náklady na tuto službu hradí TA ČR a příjemci nevzniká žádná administrativní povinnost. 

Mezinárodní expertní koučink



Možnost kontaktovat 
regionální zástupce TA ČR

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

Založit nový dotaz

Často kladené dotazy (FAQ)

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


INFORMAČNÍ 

SYSTÉM ISTA



Vyplnění a 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


Vyplnění návrhu projektu v ISTA



HODNOCENÍ



HODNOTICÍ PROCES

● Hodnocení bude probíhat od 22. 7. 
do 30. 9. 2021.

● Hodnoticí proces probíhá v 
anglickém jazyce.

● Podrobnosti k hodnocení 
jednotlivých hodnoticích stupňů 
najdete v příloze č. 2 Zadávací 
dokumentace - Hodnoticí 
proces/Evaluation process.

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/03/1622723644_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20Hodnotic%C3%AD%20proces,%20verze%202.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/03/1622723644_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20Hodnotic%C3%AD%20proces,%20verze%202.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622209717_Annex%20No.%202%20-%20Evaluation%20process%20(GAMA%202,%203.%20VS)_EN%20(1).pdf


BODOVANÁ  A BINÁRNÍ 
KRITÉRIA

• Binární kritérium:

○ Soulad s programem

Pokud nebude splněno binární kritérium, návrh projektu nemůže být doporučen 
k podpoře bez ohledu na počet bodů, které návrh projektu v hodnocení získá.

• Bodovaná kritéria:

○ Excelence
○ Dopad 
○ Implementace



SHRNUTÍ



KDE NAJDU INFORMACE K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ 
NÁVRHU PROJEKTU?

• Zadávací dokumentace/Call documentation - podmínky a termíny 3. VS, PP2;
• Příloha č. 1 - Project proposal - povinná příloha návrhu projektu, obsahuje závaznou 

osnovu návrhu projektu, max. 10 stran;
• Příloha č. 2 - Hodnoticí proces/Annex No 2 - Evaluation process - rozepsaná 

hodnoticí kritéria a podmínky hodnocení;
• Program GAMA 2/Programme GAMA 2 - podmínky PP2;
• 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;

• Nápovědný systém ISTA - dostupný při vyplňování návrhu projektu pod ?;
• Často kladené dotazy - kdo může být uchazečem, finance, atd.;
• Obecné FAQ k VS - prokázání způsobilosti, jak založit návrh projektu, finance, atd.;
• Checklist - pro odškrtání, že je vše OK.

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

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/03/1622731738_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20(7).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622210537_3rd%20Call%20documentation%20(GAMA%202,%203.%20VS)_EN.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622209685_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Project%20proposal%20(1).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/03/1622723644_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20Hodnotic%C3%AD%20proces,%20verze%202.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/28/1622209717_Annex%20No.%202%20-%20Evaluation%20process%20(GAMA%202,%203.%20VS)_EN%20(1).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/11/11/1573465048_programu_GAMA2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/05/10/1620633612_GAMA%202%20programme_proposal_EN.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/02/14/1581665810_1570630778_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky_v6.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/12/1597219437_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De-Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%20(1).docx
https://ista.tacr.cz/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=233
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/06/04/1622798075_Checklist_GAMA%202,%20PP2,%203.VS.pdf
https://helpdesk.tacr.cz/


NA CO SI DÁT POZOR
• návrh projektu (v ISTA) se vyplňuje v anglickém jazyce;

• účetní závěrky 2017, 2018, 2019;

• prokázání způsobilosti - čestné prohlášení;

• hlavní uchazeč malý nebo střední podnik, řeší projekt samostatně;

• uchazeč v roli hlavního uchazeče, může podat pouze jeden návrh projektu;

• 1 povinná příloha Project proposal a minutové video;

• zdůvodnění výše nákladů v ISTA;

• mezi výsledky je jeden hlavní výstup O - ostatní v podobě studie proveditelnoti;

• vymezit se k případným duplicitám - návrh projektu nebo jeho část je 
předmětem jiného návrhu projektu nebo výzkumného záměru v jiných 
soutěžích nebo již podpořených.



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 3. VS programu GAMA 2, PP2 nebo na 

HELPdesku, je možné využít regionálních kontaktních míst TA ČR pro osobní konzultaci.

Spojení na jednotlivá regionální kontaktní místa najdete ZDE.

https://www.tacr.cz/program-gama-2-vyhlaseni-3-verejne-souteze-podprogram-2/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=254
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/


PROSTOR PRO 
ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ Z 

FORMULÁŘE A CHATU




