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Petr Konvalinka
Anna Veselská
Ladislav Mlčák
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Webinář pro uchazeče o podporu v 6. a 7. veřejné 
soutěži, podprogram 1

10. 5. 2022 od 10:00

Eva Kořínková
Petr Vítek



• představení Programu TREND

• prokázání způsobilosti uchazečů a důležité termíny

• podmínky 6. veřejné soutěže

• podmínky 7. veřejné soutěže a její specifické zaměření

•  hodnocení návrhu projektu

•  vyplnění návrhu projektu a jeho podání v ISTA

• shrnutí prezentace

• dotazy podané prostřednictvím registračního formuláře

CO SE DNES DOZVÍTE

ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se bude 
nahrávat

během prezentace mějte 
prosím VYPNUTÝ 
mikrofon a kameru

dotazy můžete pokládat 
během prezentace 
prostřednictvím 
formuláře 

7. VS

6. VS



PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU

Ladislav Mlčák



Program 
TREND

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

2020–2027
 

VÝDAJE NA PROGRAM 
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

9 700 MIL. KČ
 

PRŮM. INTENZITA PODPORY

65 %
 

UCHAZEČI

Podniky a výzkumné 
organizace
PODPROGRAMY

PP1 - Technologičtí lídři
PP2 - Nováčci



• program Ministerstva průmyslu a obchodu na 
podporu na podporu průmyslového výzkumu 
a experimentálního vývoje

• implementován TA ČR, přičemž cílem je využít 
nejlepší praxe obou organizací

• zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní 
konkurenceschopnosti podniků, především 
rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním 
na trhy nové či posunem výše v globálních 
hodnotových řetězcích

Program TREND



Program TREND

VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

9 100  MIL. KČ
 

MAX. INTENZITA PODPORY

70 %
 

HLAVNÍ UCHAZEČ

podnik

DALŠÍ UCHAZEČI

podniky, VO

PP1 – Technologičtí lídři
• podpořit vlastní výzkumně-vývojovou činnost podniků, 

s důrazem na aplikační potenciál výsledků

• podpořit spolupráci podniků s výzkumnými 
organizacemi

• podpořené projekty by měly přispět k zvýšení 
mezinárodní konkurenceschopnosti, realizací 
přelomových (technologicky významných) inovací 
umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v 
globálních hodnotových řetězcích apod. 

• uchazeč musí doložit dvouletou ekonomickou /účetní 
historii



DŮLEŽITÉ TERMÍNY A 
PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Anna Veselská



27. 4. 2022
leden - březen

 2023

VYHLÁŠENÍ 
6. a 7. VEŘEJNÉ 

SOUTĚŽE,
PODPROGRAM 1

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

HODNOTICÍ 
LHŮTA

TERMÍN ZAHÁJENÍ
PROJEKTU

TERMÍNY 6. a 7. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

6. VS

28. 4. - 13. 6. 2022

28. 4. - 16. 6. 2022 17. 6. - 31. 12. 2022

14. 6. - 31. 12. 20227. VS



KONEC SOUTĚŽNÍ LHŮTY

16. 6. 2022
16:29:59

13. 6. 2022
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ V ISTA: návrh projektu, povinné přílohy

KONEC LHŮTY PRO: potvrzení podání elektronického návrhu projektu, 
prokázání způsobilosti

ODESLÁNÍ

6. VS 7. VS

16. 6. 2022
23:59:59

13. 6. 2022
23:59:59



PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
za uchazeče - zasílá každý uchazeč ze své datové schránky

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
povinnost stanovená Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek 
za roky 2018, 2019 a 2020

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
uchazeč musí být do termínu konce soutěžní lhůty zapsán v evidenci 
skutečných majitelů (více informací naleznete ZDE)

6. VS 7. VS
16. 6. 2022

23:59:59

13. 6. 2022
23:59:59

https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#zapisSM


PODMÍNKY 6. a 7. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE, PODPROGRAM 1

Anna Veselská a Ladislav Mlčák



12 - 60 25 mil. Kč
12 - 36 15 mil. Kč

UCHAZEČI DÉLKA ŘEŠENÍ
MĚSÍCE

70 %

PODMÍNKY 6 a 7. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

MAX. INTENZITA
PODPORY

PODNIK
(vždy hlavní uchazeč)

VÝZKUMNÁ 
ORGANIZACE

6. VS 7. VS



● být podnik (malý, střední, velký), který má minimálně dvouletou účetní historii při podání návrhu projektu 

(dvouletou ekonomickou/účetní historií se rozumí minimálně dvě zpracované roční účetní závěrky);

● být pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice;

● projekt řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky;

● podat maximálně jeden návrh projektu do vybrané veřejné soutěže v programu TREND; 

● podat maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené veřejné soutěže programu TREND. 

HLAVNÍ UCHAZEČ 6. VS 7. VS

DALŠÍ ÚČASTNÍK
● výzkumná organizace nebo podnik (malý, střední, velký);

● subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně České republiky), v jiném státě tvořícím Evropský 

hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci;

● na dalšího účastníka se nevztahují podmínky pro hlavního uchazeče vyjmenované výše.



● Příloha č. 1 - Osnova představení projektu - věcná část návrhu projektu (odkazy: příloha č. 1, příloha č. 1);

● Příloha č. 2 - Vzorová osnova marketingové studie - doložení tržního potenciálu očekávaných 

výstupů/výsledků návrhu projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou 

marketingovou studii. Studie bude zahrnovat předběžný průzkum upotřebitelnosti výstupů/výsledků 

návrhu projektu na trhu, stručný popis relevantního trhu v ČR a v zahraničí (konkurenční produkty, 

předpokládaný vývoj poptávky) a bude obsahovat odůvodnění odhadů ekonomických přínosů projektu 

(odkazy: příloha č. 2, příloha č. 2);

● Příloha č. 3 - Vzorová tabulka ekonomických přínosů - stručná tabulka s plánovanými ekonomickými 

přínosy projektu (odkazy: příloha č. 3, příloha č. 3);

● Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ - doložení, jakým způsobem 

dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho 

environmentálního cíle. V dokumentu musí být povinně uvedeno vymezení návrhu projektu ke všem šesti 

environmentálním cílům; 

○ příloha byla k 6. 5. 2022 aktualizována o textové pole zdůvodnění projektu u environmentálního cíle 1. Zmírňování změny klimatu.

POVINNÉ PŘÍLOHY 6. VS 7. VS

7. VS

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650962796_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967851_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963054_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Vzorov%C3%A1%20osnova%20marketingov%C3%A9%20studie.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967893_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Vzorov%C3%A1%20osnova%20marketingov%C3%A9%20studie.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650965514_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967936_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/06/1651834642_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%E2%80%9Ev%C3%BDznamn%C4%9B%20nepo%C5%A1kozovat%E2%80%9C%20-%20aktualizace%20k%206.%205.%202022.docx
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6. veřejná soutěž

6. VS

● alokace veřejné soutěže 2 mld. Kč;

● max. částka na projekt 25 mil. Kč;

● vykazování nepřímých nákladů - pouze metodou flat rate do výše 20 %;

● specifická alokace pro malé a střední podniky (MSP) - 70 % z celkové alokace pro 

návrhy projektů, kde je MSP hlavním uchazečem;

● hodnocení:

○ oponenti - zpravodaj - odborný poradní orgán - předsednictvo TA ČR;

○ 5 binárních kritérií;

○ 8 bodovaných kritérií;

○ 3 bonifikační kritéria: Řešení ve strukturálně postiženém regionu, Zelená dohoda 

pro Evropu, Naplňování principů iniciativy Průmyslu 4.0.
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DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 
6. VS 

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Příručky
Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Doplňující dokumentace
Program TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

6. VS

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650975301_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650962796_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963054_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Vzorov%C3%A1%20osnova%20marketingov%C3%A9%20studie.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650965514_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963348_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963200_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963266_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
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/2022/03/24/1648115253_%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/2022/03/24/1648115896_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963407_U%C5%BEivatelsk%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20definici%20mal%C3%BDch%20a%20st%C5%99edn%C3%ADch%20podnik%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649834378_Program%20na%20podporu%20pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649834081_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963465_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963509_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20verze%20%C4%8D.%207.pdf
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7. veřejná soutěž
7. VS

● alokace veřejné soutěže 300 mil. Kč;

● max. částka na projekt 15 mil. Kč;

● vykazování nepřímých nákladů - pouze metodou flat rate do výše 20 %;

● financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální 
vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a 
služeb 5G”;

● zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”);

● hodnocení:

○ oponenti - odborný hodnotitel - zpravodaj - odborný poradní orgán - předsednictvo TA ČR;

○ 7 binárních kritérií;

○ 8 bodovaných kritérií;

● odkaz na video: Mobilní sítě 5G

● dokument: 3GPP

https://www.youtube.com/watch?v=k73ILb6Z_MM&t=1705s&ab_channel=CVUTFEL
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/10/1652185181_3GPP.pdf
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Podmínky Národního plánu obnovy
7. VS

● Dodržování zásady „významně nepoškozovat“
○ Hlavní uchazeč musí popsat, jakým způsobem dochází k dodržování zásady „významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, tzn. nedochází k 
porušení ani jednoho z šesti environmentálních cílů a výsledky projektu budou na úrovni uplatňování technologicky neutrální. Hlavní uchazeč doloží toto 
vyjádření v rámci povinné přílohy v návrhu projektu v ISTA (Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“).

● DPH
○ Do způsobilých nákladů nelze zahrnout daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Rozpočet v návrhu projektu musí být 

plánován bez daně. Omezení se týká jak těch, co jsou plátci daně z přidané hodnoty, tak těch, co nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Při plánování projektu 
a sestavování (institucionálního) rozpočtu projektu musí uchazeči počítat kvůli nezpůsobilosti DPH s vyšší mírou finanční spoluúčasti.

● Střet zájmů
○ Každý uchazeč musí identifikovat „zainteresované osoby na straně uchazeče“ a prohlásit, že podáním ani následnou realizací projektu nevznikne u uchazeče 

střet zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.

● Povinná publicita
○ Příjemce finanční podpory bude během realizace projektu zodpovídat za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován TA ČR v rámci 

Národního plánu obnovy a bude povinen dodržovat podmínky vizuální identity uveřejněnými na webových stránkách poskytovatele, a též v souladu s 
podmínkami vizuální identity stanovenými v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026.
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DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace – aktualizace k 6. 5. 2022

Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – aktualizace k 6. 5. 2022

Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Příručky
Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Doplňující dokumentace
Program TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7

7. VS

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/06/1651836777_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%20aktualizace%20k%206.%205.%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967851_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967893_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Vzorov%C3%A1%20osnova%20marketingov%C3%A9%20studie.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650967936_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/06/1651834642_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1sady%20%E2%80%9Ev%C3%BDznamn%C4%9B%20nepo%C5%A1kozovat%E2%80%9C%20-%20aktualizace%20k%206.%205.%202022.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968013_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968055_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968089_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
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/2022/03/24/1648115253_%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/2022/03/24/1648115896_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968127_U%C5%BEivatelsk%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20k%20definici%20mal%C3%BDch%20a%20st%C5%99edn%C3%ADch%20podnik%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649834482_Program%20na%20podporu%20pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649834081_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968198_Implementace%20a%20rozvoj%20s%C3%ADt%C3%AD%205G%20v%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968229_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968263_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20verze%20%C4%8D.%207.pdf


ROZDÍLY MEZI 6. VS A 7. VS

ZMĚNY 6. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 7. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

max. částka podpory 
na projekt

25 mil. Kč 15 mil. Kč

předpokládaná 
alokace na veřejnou 

soutěž 
2 mld. Kč 300 mil. Kč

financování
ze státního rozpočtu

- specifická alokace pro malé a střední podniky

z Národního plánu obnovy (NPO)
- návrhy projektů musí splnit specifické podmínky 

NPO

povinné přílohy 3 povinné přílohy 4 povinné přílohy

hodnocení

oponenti - zpravodaj - odborný poradní orgán - 
předsednictvo TA ČR

5 binárních, 8 bodovaných  a 3 bonifikační kritéria

oponenti - odborný hodnotitel - zpravodaj - odborný 
poradní orgán - předsednictvo TA ČR

7 binárních a 8 bodovaných kritérií



INFORMAČNÍ  SYSTÉM ISTA

HELPDESK
Anna Veselská



DOPORUČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

• nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu a přidat uchazeče

• nasdílet návrh projektu spolupracovníkům

• používat nápovědný systém

• průběžně kontrolovat

6. VS 7. VS



ISTA - 2. Uchazeči/Finanční 
ukazatele

6. VS 7. VS
FAQ: 6. VS
FAQ: 7. VS

https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?article=2203
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?article=2208


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

6. VS 7. VS
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7. VS

6. VS

7. VS
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HELPDESK

7. VS

6. VS



SHRNUTÍ
Anna Veselská a Ladislav Mlčák



KDE NAJDU INFORMACE K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ NÁVRHU 
PROJEKTU?

• Zadávací dokumentace - podmínky a termíny 6. VS a 7. VS

• Hodnoticí proces - rozepsaná hodnoticí kritéria a podmínky hodnocení (příloha č. 4 - 6. VS 
a příloha č. 5 - 7. VS)

• Program TREND - podmínky PP1

• Všeobecné podmínky v7 - 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

• Videonávody - např. ZALOŽENÍ ÚČTU V ISTA

• Často kladené dotazy - kdo může být uchazečem, finance, atd.

• Obecné FAQ k VS - prokázání způsobilosti, jak založit návrh projektu, finance, atd.

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

6. VS 7. VS

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650975301_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/06/1651836777_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%20aktualizace%20k%206.%205.%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963348_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650968013_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649846010_Program%20na%20podporu%20pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20TREND.pdf
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/pruvodce-pro-uchazece/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148


NA CO SI DÁT POZOR

● prokázání způsobilosti - čestné prohlášení; účetní závěrky 2018, 2019, 2020; 

evidence skutečných majitelů;

● hlavní uchazeč: podnik, dvouletá účetní historie hlavního uchazeče, max. 1 návrh 

projektu

● povinné přílohy vložené v ISTA: 3 přílohy pro 6. VS, 4 přílohy pro 7. VS;

● zdůvodnění výše nákladů v ISTA, stanovení PV/EV v letech;

● výstupy/výsledky v souladu s Metodikou 2017+;

● vymezení se k případným duplicitám 

● včasné podání a průběžná kontrola

6. VS 7. VS



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 6. VS nebo 7. VS programu TREND, PP1 nebo 

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

Spojení na jednotlivá regionální kontaktní místa najdete ZDE.

6. VS 7. VS

https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=233
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/


PROSTOR PRO 
ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ Z 

FORMULÁŘE
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