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Aktualizované předběžné parametry 4. veřejné soutěže programu GAMA 2 

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 4. veřejné soutěže programu GAMA 2, 

podprogram 2 a zveřejňuje aktualizované předběžné parametry. 

  Uchazeči ve veřejné soutěži 

Hlavní uchazeč 

- malý a střední podnik, (včetně nově založeného 
podniku), který bude projekt řešit samostatně (bez dalších 
účastníků) 

- může být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu 
nebo pobočku v České republice 

Omezený počet podaných návrhů projektů 
ANO - uchazeč může podat maximálně jeden návrh 
projektu 

Termíny a lhůty 

Datum vyhlášení veřejné soutěže 16. března 2022 

Soutěžní lhůta 17. března - 2. května 2022 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže nejpozději 31. července 2022 

Začátek řešení projektu červenec* - srpen 2022 

Délka řešení projektu 5 - 6 měsíců 

Nejzazší termín ukončení projektu prosinec 2022 

Návrh projektu 

Jazyk veřejné soutěže  návrh projektu - angličtina 

Povinné přílohy návrhu projektu 
- věcná náplň bude v příloze návrhu projektu 

- video jako představení návrhu projektu 

Povolený hlavní druh výsledku 
musí být minimálně jeden hlavní výstup/výsledek druhu  
O - ostatní druhy výsledků ve formě studie proveditelnosti 

Další výstupy/výsledky 
ostatní druhy výsledků dle Metodiky mohou být pouze 
jako Další výstupy/výsledky 

Pravidla financování 

Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž 24 mil. Kč 
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Max. částka podpory na projekt 1 mil. Kč  

Max. intenzita podpory na projekt 55 % 

Dofinancování z vlastních zdrojů 45 % 

Způsobilé kategorie nákladů 

Osobní náklady uznatelné 

Investice neuznatelné 

Subdodávky uznatelné 

Nepřímé náklady uznatelné 

Ostatní přímé náklady uznatelné 

- Full cost NE 

- Flat rate ANO - do výše 25 % 

Hodnocení 

Hodnoticí proces 
3 zahraniční oponenti - zpravodaj - odborný poradní orgán 
- předsednictvo TA ČR 

Realizace projektu 

Prodloužení projektu na základě 
změnového řízení (SME-07 Změnová řízení 
projektu) 

nebude možné z důvodu konce programu GAMA 2 v 
prosinci 2022. 

 

* Náklady na řešení projektu jsou uznatelné od data zahájení řešení projektu. V případě, že řešení projektu bude 

v souladu s návrhem projektu zahájeno před vyhlášením výsledků veřejné soutěže (nejdříve však od 1. 7. 2022), a návrh 

projektu bude podpořen, náklady na řešení projektu budou uznatelné. 

 


