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Program Národní centra kompetence
Webinář pro uchazeče o podporu

2. veřejná soutěž



ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se nahrává

během prezentace mějte 
prosím VYPNUTÝ 
mikrofon a kameru

dotazy můžete pokládat 
během prezentace 
prostřednictvím 
FORMULÁŘE 
(odkaz ve Vašem e-mailu) 

PROGRAM

specifikace 2. veřejné soutěže
podmínky 2. veřejné soutěže
formální náležitosti návrhu projektu
podání návrhu projektu v ISTA
specifický průběh realizace 
prostor pro Vaše dotazy



Program
NÁRODNÍ 
CENTRA 
KOMPETENCE

Doba trvání programu

2018 – 2028

Maximální intenzita podpory

80 %

Uchazeči
výzkumné organizace, 

podniky

Program je zaměřen na podporu 
dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou 
a aplikační sférou a posílení 
institucionální základny aplikovaného 
výzkumu.



SPECIFIKACE 
2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Kamila Vávrová



Povinnost zvolit 2 témata na projekt (hlavní, vedlejší) ze schválených témat:
I)     Biomedicína 
II)    Biotechnologie, kvalifikovaná chemie a bioekonomika
III) ČR v 21. století (změna klimatu a globalizace) 
IV) Doprava a Smart City 
V) ICT v digitální éře (Al, virtuální realita, big data) 
VI) Letecká a kosmická technika 
VII) Moderní energetika 
VIII) Optika a optoelektronika 
IX) Pokročilé materiály a nanotechnologie 
X)     Robotika, informatika a kybernetika pro společnost 4.0 
XI)    Společenské dopady technologických změn 
XII) Strojírenství pro 21. století 

Dále bude možnost volitelně se přihlásit k naplnění prioritních oblastí 
Evropské komise, kterými jsou: 

Green Deal
Digitalizace 

Prioritní výzkumná témata



Projekt NCK
- samotná část Centra NCK financovaná TA ČR a zapojenými

uchazeči

Pracoviště NCK
- finančně nezávislá účetní jednotka reprezentující uchazeče

projektu NCK

Dílčí projekty
- konkrétní aktivity s konkrétními výsledky a financemi vztahující se

k projektu NCK

Rada centra
- rozhodovací orgán v oblasti řízení Centra NCK

Specifikace programu NCK

Centrum/Centrum NCK = Projekt NCK + ostatní veřejné zdroje + komercializační aktivity



Podmínka příjmu z komercializačních aktivit v objemu alespoň 19 % musí
být splněna celkem za projekt a týká se pouze pracovišť výzkumných
organizací.

V návrhu projektu vyplňuje tyto příjmy každé pracoviště zapojené do projektu.
Tedy pracoviště jak výzkumných organizací, tak podniků. Ve finančním plánu
se sčítají všechna pracoviště, nicméně do indikátoru minimálně 19 % z celkové
požadované podpory projektu NCK se započítávají pouze příjmy pracovišť
výzkumných organizací.

Příloha č. 3 - Příjmy z komercializace/Annex No. 3 - Income from
commercialisation

Příloha č. 4 - Příloha za pracoviště uchazeče/Annex No. 4 - Annex for
applicant's research group(s)

Příjmy z komercializačních aktivit



Příloha č. 5 - Strategický výhled a perspektivy v oboru/Annex No. 5 -
Strategic outlook and prospects in the field

I) Vize či stručný cíl projektu
II) Současný stav oblasti/oboru s důrazem na budoucí rozvoj a trendy

III) Zásadní cíle v technologiích a poznatcích, které jsou dosažitelné ve 3 letech
a ke konci projektu

IV) Popis řízení strategického projektu a principy složení a jednání Rady centra

V) Způsob hodnocení plnění strategické agendy – evaluační plán

Strategický dílčí projekt (samostatný nebo součást manažerského dílčího
projektu)

I) naplnění strategické agendy projektu NCK

II) povinný výsledek druhu O - ostatní

Strategický výhled 
a perspektivy v oboru

uchazeči popíší strategický výhled a perspektivy v oboru, na který bude
zaměřeno řešení jejich projektů



PODMÍNKY 
2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Denisa Šašková



Uchazeči o podporu

Hlavní uchazeč
výzkumná organizace (VO) 

Další účastník
výzkumná organizace (VO) 
podnik (malý, střední, velký)

Uchazečem typu podnik mohou být:

organizační složky státu, 
příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky, 
neziskové organizace, 
kulturní instituce, 
sociální zařízení, 
zdravotní pojišťovny,
nadace a charity, 
inovační agentury, 
zastřešující organizace a spolkyDo projektu musí být zapojeno minimálně pět subjektů 

typu malý nebo střední podnik



TERMÍNY
2. veřejné soutěže

15. 12. 2021

VYHLÁŠENÍ 
2. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

16. 12. 2021
–

6. 4. 2022

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

7. 4. 2022
–

30. 11. 2022

HODNOTICÍ 
LHŮTA

leden 2023

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU



KONEC
SOUTĚŽNÍ LHŮTY

6. 4. 2022
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO
PODÁNÍ V ISTA

• návrh projektu + povinné přílohy 
• odesílá vlastník návrhu projektu 

v ISTA

6. 4. 2022
23:59:59

KONEC LHŮTY PRO
ODESLÁNÍ

• potvrzení podání elektronického návrhu 
projektu - zasílá hlavní uchazeč ze své 
datové schránky

• prokázání způsobilosti - čestné prohlášení
zasílá každý uchazeč ze své datové schránky



JAZYK NÁVRHU 
PROJEKTU
angličtina

DÉLKA ŘEŠENÍ

48-72
měsíců

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

není stanovena

MAX. INTENZITA
PODPORY

80 %

PODMÍNKY
2. veřejné soutěže



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Hodnoticí proces
Annex No. 1 – Evaluation process
Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council
Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace 
Annex No. 3 – Income from commercialisation
Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s)
Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field

Dokumenty spojené 
s vyhlášením 

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE
Program Národní centra kompetence
Pravidla pro publicitu
Formulář pro druh výsledku NmetS
Návrh dílčího projektu
Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem/se 
změnou projektu
Výkaz příjmů z komercializačních aktivit projektu v 
rámci programu NCK

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A FORMULÁŘE
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the 
applicant

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639563919_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639563944_Call%20documentation.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639575223_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639575196_Annex%20No.%201%20-%20Evaluation%20process.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557655_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20N%C3%A1vrh%20slo%C5%BEen%C3%AD%20rady%20centra.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557687_Annex%20No.%202%20-%20Proposal%20for%20composition%20of%20Centre%20Council.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557713_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20P%C5%99%C3%ADjmy%20z%20komercializace.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557733_Annex%20No.%203%20-%20Income%20from%20commercialisation.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557766_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20P%C5%99%C3%ADloha%20za%20pracovi%C5%A1t%C4%9B%20uchaze%C4%8De.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557789_Annex%20No.%204%20-%20Annex%20for%20applicant's%20research%20group(s).xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557814_Pr%CC%8Ci%CC%81loha%20c%CC%8C.%205%20-%20Strategicky%CC%81%20vy%CC%81hled%20a%20perspektivy%20v%20oboru.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557868_Annex%20No.%205%20-%20Strategic%20outlook%20and%20prospects%20in%20the%20field.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/13/1639394692_III_N%C3%A1vrh%20na%20zm%C4%9Bnu%20programu_NCK_vl%C3%A1da%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/04/26/1619432599_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/formular-pro-druh-vysledku-nmets-12
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557149_N%C3%A1vrh%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADho%20projektu.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557190_Souhlas%20Rady%20centra%20s%20nov%C3%BDm%20d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADm%20projektem_se%20zm%C4%9Bnou%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557224_V%C3%BDkaz%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%20z%20komercializa%C4%8Dn%C3%ADch%20aktivit%20projektu%20v%20r%C3%A1mci%20programu%20NCK.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/12/1639268365_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639556666_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639556777_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20.pdf
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne-prohlaseni-za-uchazece-sworn-statement-of-the-applicant-7


Příloha č. 2 – Návrh složení rady centra
Annex No. 2 – Proposal for composition of Centre Council

Příloha č. 3 – Příjmy z komercializace
Annex No. 3 – Income from commercialisation

Příloha č. 4 – Příloha za pracoviště uchazeče
Annex No. 4 – Annex for applicant’s research group(s)

Příloha č. 5 – Strategický výhled a perspektivy v oboru
Annex No. 5 – Strategic outlook and prospects in the field

Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence

Jednací řád Rady centra

Povinné přílohy návrhu 
projektu 

V ISTA lze přílohy č. 2 – 5 stáhnout
v editovatelném formátu 

Povinné přílohy je potřeba doložit 
v anglickém jazyce

Výjimku tvoří Smlouva 
o ustanovení Národního centra 
kompetence (česká/anglická 
verze)

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557655_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20N%C3%A1vrh%20slo%C5%BEen%C3%AD%20rady%20centra.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557687_Annex%20No.%202%20-%20Proposal%20for%20composition%20of%20Centre%20Council.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557713_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20P%C5%99%C3%ADjmy%20z%20komercializace.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557733_Annex%20No.%203%20-%20Income%20from%20commercialisation.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557766_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20P%C5%99%C3%ADloha%20za%20pracovi%C5%A1t%C4%9B%20uchaze%C4%8De.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557789_Annex%20No.%204%20-%20Annex%20for%20applicant's%20research%20group(s).xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557814_Pr%CC%8Ci%CC%81loha%20c%CC%8C.%205%20-%20Strategicky%CC%81%20vy%CC%81hled%20a%20perspektivy%20v%20oboru.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557868_Annex%20No.%205%20-%20Strategic%20outlook%20and%20prospects%20in%20the%20field.docx


ZMĚNY 2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

PODPORA výzkumná organizace, podnik výzkumná organizace

UCHAZEČI TYPU PODNIK
musí být minimálně 5 typu malý nebo střední 

podnik
musí být minimálně 2 typu malý nebo střední 

podnik

ŘEŠITELSKÝ TÝM
Manažer projektu

Hlavní řešitel/Další řešitel 
Člen řešitelského týmu 

Manažer projektu
Člen manažerského týmu
Hlavní řešitel/Další řešitel

Člen řešitelského týmu 
Garant výzkumného tématu

Vedení řídících aktivit
Vedení výzkumných aktivit

VÝPIS SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

zajistit zápis do evidence skutečných majitelů
(do nejzazšího termínu vyhlášení výsledků veřejné 

soutěže, tedy do 30. 11. 2022)
nebyla stanovena povinnost doložení

DÍLČÍ PROJEKT
první dílčí projekt není nutné předložit před 

podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory

první dílčí projekt musí být definován, schválen 
a předložen před uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

podpory

ZMĚNY OPROTI 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI



formální 
kontrola 
návrhů 

projektů

HODNOTICÍ 
PROCES

3 oponenti zpravodaj
odborný 
poradní 
orgán

předsednictvo 
TA ČR

konsensuální 
hodnocení



Na co si dát pozor
vyplnit návrh projektu v angličtině 

vložení povinných příloh do ISTA

výstupy/výsledky (druhu “O”)

vymezení se vůči vlastním obdobným projektům

způsobilost uchazeče

zajistit zápis do evidence skutečných majitelů

zveřejnění účetních závěrek (2018, 2019, 2020)

odeslání Potvrzení podání el. návrhu projektu do ISTA -

datovou schránkou hlavního uchazeče



Možnost kontaktovat
regionální zástupce TA ČR

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

Založit nový dotaz

NCK (FAQ)

Obecné FAQ k veřejným soutěžím

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?category=265
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148


INFORMAČNÍ 
SYSTÉM ISTA

Michal Pazdera



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 ISTApro 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


Zpětvzetí návrhu projektu (např. při nutnosti opravy nebo doplnění) může provést vlastník návrhu
projektu sám v ISTA. Vlastníkovi návrhu projektu se po podání návrhu projektu zobrazí v záložce Přehled
návrhu projektu tlačítko "Zpětvzetí návrhu projektu". Tímto krokem se ruší podání návrhu projektu.

Zpětvzetí návrhu 
projektu v ISTA

pro řádné podání je nutné odeslat 
návrh projektu znovu v ISTA

následně vygenerovat potvrzení
podání návrhu projektu

odeslat jej do datové schránky TA ČR



24Na co si dát 
pozor v ISTA

zjednodušený finanční plán vyplňují všichni uchazeči

poměr průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (PV/EV) se definuje až v průběhu řešení projektu

plán výsledků



SPECIFICKÝ PRŮBĚH 
REALIZACE
Petr Putz



Rada centra
- hlavní rozhodovací orgán
- řízení Centra NCK
- určení koncepční a strategické směřování Centra NCK
- hodnocení a schvalování dílčích projektů

Dílčí projekty
-realizace projektu NCK
-určení konkrétních cílů, výsledků, finančních prostředků
- povinnost realizace strategického dílčího projektu (popř. jako 

součást manažerského dílčího projektu)

Hodnocení průběhu realizace projektu NCK
-průběžná/závěrečná zpráva o řešení projektu
-komplexní hodnocení průběhu realizovaných projektů

Specifický průběh realizace



PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY
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www.tacr.cz
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