Předběžné parametry 7. veřejné soutěže programu TREND,
podprogram 1 – „5G“
Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 7. veřejné soutěže programu
Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
TREND, podprogram 1 - “5G” a zveřejňuje předběžné parametry.
Uchazeči ve veřejné soutěži
Podnik
Výzkumná organizace

ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník
ANO - pouze jako další účastník

Termíny a lhůty
Datum vyhlášení veřejné soutěže
Soutěžní lhůta

27. 4. 2022
28. 4. - 13. 6. 2022 (46 dní)

Vyhlášení výsledků veřejné
soutěže

31. 12. 2022

Zahájení řešení nejdříve od

1. 1. 2023

Zahájení řešení nejpozději od

březen 2023

Min. délka projektu

12 měsíců

Max. délka projektu

36 měsíců

Nejzazší termín ukončení projektu

31. 12. 2025

Specifické parametry
Zaměření VS

Povinné přílohy návrhu projektu

Zaměření na podporu výzkumu a vývoje 5G technologií a vyšších.
4 povinné přílohy - Představení projektu, Doložení uplatnění výsledků,
Ekonomické přínosy projektu, Prohlášení o dodržování zásady „významně
nepoškozovat“

Musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii.
Může podat maximálně 1 návrh projektu v 7. veřejné soutěže.
Hlavní uchazeč

Nesmí podat stejný/duplicitní návrh projektu do 6. veřejné soutěže
programu TREND. V případě, že tak učiní, budou vyloučeny oba návrhy
projektů podané do obou souběžných VS. V roli dalšího účastníka se může
účastnit více návrhů projektů (bez omezení).
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Výstupy a výsledky
Fprum – průmyslový vzor;
Fuzit – užitný vzor;
Gprot – prototyp;
Gfunk – funkční vzorek;
R – software;
Zpolop – poloprovoz;
Ztech – ověřená technologie.
Povolené druhy výsledků
Další akceptovatelné výsledky pouze v kombinaci s některým z výše
uvedených:
NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož
kompetence daná problematika;
NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem;
NmetA – metodika a postupy akreditované oprávněným orgánem;
P – patent.
Finance
Předpokládaná alokace na
veřejnou soutěž

300 mil. Kč

Max. částka podpory na projekt

15 mil. Kč

Max. intenzita podpory na projekt
Dofinancování
Speciální alokace

70 %
ostatní zdroje (30 %)
NE

Způsobilé kategorie nákladů
Osobní náklady

uznatelné včetně stipendií

Subdodávky

uznatelné

Nepřímé náklady

uznatelné

Ostatní přímé náklady

uznatelné

Hodnocení
Hodnoticí proces

oponenti - zpravodaj - odborný poradní orgán - předsednictvo TA ČR

Hodnoticí a bonifikační kritéria budou upřesněna v zadávací dokumentaci
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