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CO SE DNES DOZVÍTE

představení Programu DOPRAVA 2020+

podmínky 4. veřejné soutěže

ISTA

hodnocení

diskuze
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ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se bude 
nahrávat

během prezentace mějte 
prosím VYPNUTÝ 
mikrofon a kameru

dotazy můžete pokládat 
během prezentace 
prostřednictvím 
formuláře 
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Představení Programu
DOPRAVA 2020+

Tereza ČÍŽKOVÁ
zástupkyně ředitele pro autonomní mobilitu a výzkum, vývoj a inovace

Resortní program Ministerstva dopravy



Program 
DOPRAVA 2020+

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

2020–2026 (7 let) 

VÝDAJE NA PROGRAM 
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

1,95 mld. Kč

INTENZITA PODPORY

80 %RESORTNÍ PROGRAM
Ministerstva dopravy



hlavním cílem je rozvíjet dopravní sektor způsobem, 
který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje 
technologický a znalostní rozvoj České republiky 
a napomůže růstu konkurenceschopnosti státu

posílení spolupráce výzkumného, akademického 
a soukromého sektoru

výstupy/výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění 
do praxe

Cíle Programu 
DOPRAVA 2020+



SPECIFICKÉ CÍLE 
Programu DOPRAVA 2020+

Udržitelná doprava
Bezpečná a odolná 
doprava a dopravní 

infrastruktura

Přístupná 
a interoperabilní 

doprava

Automatizace, 
digitalizace, 

navigační 
a družicové 

systémy



495 mil. Kč

ALOKACE
4. veřejná soutěž



DO 
2. KVĚTNA 

2022
= termín pro zaslání žádostí na MD

s garancí vyřízení

Žádosti o aplikační garantství:

• MD poskytuje aplikovatelným výstupům/výsledkům 
(Hneleg, Hkonc a NmetS a NmetC)

Žádosti o aplikační garantství zasílejte 
na e-mail: Doprava2020@mdcr.cz

1 zpráva = 1 projekt, do předmětu e-mailu uveďte kód 
návrhu projektu a do těla zprávy případně informaci, 

s jakým odborem už proběhla komunikace.



➔výsledek NmetS ke schválení Ministerstvu dopravy

➔ je povinnou přílohou návrhu projektu. 

Formulář pro druh výsledku NmetS – MD

➔Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy 
pro druh výsledku NmetS 

➔ spolu s vyplněným Formulářem pro druh výsledku NmetS – MD

Postup předkládání žádosti ke schválení metodiky MD

uchazeči se musí řídit Pokynem ke schválení metodik, tj. zaslat:

Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075333_Zadost-o-vystaveni-potvrzeni-vecne-prislusneho-organu-statni-spravy-pro-druh-vysledku-NmetS%20(2).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.mdcr.cz/getattachment/Uzitecne-odkazy/Veda,-vyzkum,-inovace/Schvalovani-metodik/Pokyn-ke-schvaleni-metodiky-26-dubna-2021.pdf.aspx
https://www.mdcr.cz/Uzitecne-odkazy/Veda,-vyzkum,-inovace/Schvalovani-metodik?returl=/Uzitecne-odkazy/Veda,-vyzkum,-inovace


PODMÍNKY 
4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE



UCHAZEČI

● výzkumné organizace
● podniky
● organizační složky státu
● územní samosprávné celky

DÉLKA ŘEŠENÍ

12-48
měsíců

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

50 mil. Kč

MAX. INTENZITA
PODPORY

80 %

PODMÍNKY
4. veřejné soutěže



TERMÍNY
4. veřejné soutěže

6. 4. 2022

VYHLÁŠENÍ 
4. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

7. 4. 2022
–

1. 6. 2022

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

2. 6. 2022
–

30. 11. 2022

HODNOTICÍ 
LHŮTA

leden 2023
–

únor 2023

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU



KONEC 
SOUTĚŽNÍ LHŮTY

1. 6. 2022
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO

PODÁNÍ V ISTA

• návrh projektu + povinné přílohy  
• odesílá vlastník návrhu projektu 

v ISTA

1. 6. 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



UCHAZEČ
interní aplikační garant

SUBJEKT, KTERÝ 
NENÍ ZAPOJEN 
DO ŘEŠENÍ

externí aplikační garant

V každém návrhu projektu 
musí být alespoň jeden 
aplikační garant se sídlem 
v České republice

• výzkumná organizace
• podnik
• organizační složka státu
• územní samosprávný celek

• výzkumná organizace
• organizační složka státu
• územní samosprávný celek
• právnická osoba, pokud 

nenaplňuje definici podniku

Aplikování 
výstupů/výsledků



za každého externího aplikačního
garanta

• potřebné náležitosti jsou uvedeny v příručce 
Aplikační garant

k výsledku druhu:

• P – patentová rešerše

POVINNÉ PŘÍLOHY

NmetS – Formulář pro druh  

výsledku NmetS (MD nebo ostatní)

Ostatní

MD

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649074896_Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649074896_Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant.pdf


ZMĚNY 4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 3. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

LHŮTA ZAČÁTKU ŘEŠENÍ PROJEKTU leden 2023 - únor 2023 leden 2022 - březen 2022

PŘEDPOKLÁDANÁ
ALOKACE

495 mil. Kč
až 850 mil. Kč 

(500 mil. Kč dle programu + 350 mil. Kč 
v případě schválení RRF)

PRIORITNÍ VÝZKUMNÉ TÉMA není stanoveno digitalizace dopravy

ZÁPIS V EVIDENCI SKUTEČNÝCH 
MAJITELŮ

povinnost být zapsán v evidenci  skutečných 

majitelů do konce soutěžní lhůty
nebylo požadováno

FORMULÁŘE NmetS

Formulář NmetS - MD  (výsledek ke schválení MD)

Formulář NmetS - Ostatní (výsledek určen jinému                            
orgánu státní správy než MD)

Na MD bylo třeba zasílat oba Formuláře 

ZMĚNY OPROTI 
3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI



HELPDESK

Často kladené dotazy (FAQ)

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

Založit nový dotaz

možnost kontaktovat
regionální zástupce TA ČR

https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148
https://helpdesk.tacr.cz/index.php?a=add
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
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DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
● Zadávací dokumentace
● Příloha č. 1 - Hodnoticí proces

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A FORMULÁŘE
● Všeobecné podmínky
● Smlouva o poskytnutí podpory
● Rozhodnutí o poskytnutí podpory
● Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
● Formulář pro druh výsledku NmetS - MD
● Formulář pro druh výsledku NmetS -Ostatní
● Aplikační garant

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE
● Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního

vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020
● Obecná příručka pro hodnotitele
● Pravidla pro publicitu
● Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných

podmínek verze č. 7

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/06/1649234224_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%204.%20VS%20DOPRAVA%202020+.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649074780_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(DOPRAVA%202020+,%204.%20VS).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649154879_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649154979_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v8.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649155013_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/03/24/1648129819_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%203.2022.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075080_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20MD.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649075565_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS%20-%20ostatn%C3%AD.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/04/1649074896_Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/09/06/1567771224_DOPRAVA2020.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/03/24/1648129851_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649155245_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/05/1649155314_v%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF%20VP%20%C4%8D.7.pdf


INFORMAČNÍ 
SYSTÉM ISTA

Michal Pazdera



nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu 

a přidat uchazeče

nasdílet návrh projektu spolupracovníkům

používat nápovědný systém

průběžně kontrolovat

Rady pro vyplnění 
návrhu projektu v ISTA

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

https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be
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zde uvést případné zapojení 

mladých výzkumných pracovníků



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

1

2

3

pro řádné podání je nutné odeslat návrh 
projektu znovu v ISTA

následně vygenerovat potvrzení podání 
návrhu projektu

odeslat jej do datové schránky TA ČR



HODNOCENÍ

Hedvika Kovandová



formální 
kontrola 
návrhů 

projektů

HODNOTICÍ 
PROCES

3 oponenti zpravodaj
odborný 
poradní 
orgán

předsednictvo 
TA ČR



• Cíl návrhu projektu - SMART

• aplikační garant 

• soulad návrhu projektu s jedním ze 4 specifických cílů

• podstata návrhu projektu a jeho přínosy (možnost 

přílohy)

• harmonogram po kalendářních rocích - etapy, 

milníky

• výstupy/výsledky v souladu s Metodikou M17+

• vymezení se vůči obdobným projektům, novost 

a výzkumná nejistota

• zdůvodnění výše nákladů

Na co si 
dát pozor



• zveřejnění účetních závěrek

• zápis subjektu v evidenci skutečných majitelů (v případě 

povinnosti dle EZ)

• vložení a správnost povinných příloh do ISTA

• zaslání správného formuláře NmetS

• odeslání Potvrzení podání el. návrhu projektu do ISTA -

datovou schránkou hlavního uchazeče

Před odesláním návrhu 
projektu  zkontrolujte….



Prostor pro Vaše dotazy
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www.tacr.cz


