


Program Prostředí pro život
Webinář pro uchazeče o podporu v 6. veřejné soutěži

Michal Tesař, Denisa Šašková, Michal Pazdera
Jiří Guth, Olga Hajdová

…Resortní program-…
…Ministerstva životního prostředí-…



ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se nahrává

během prezentace mějte 
prosím VYPNUTÝ 
mikrofon

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

PROGRAM WEBINÁŘE

Představení programu Prostředí pro život

Specifikace 6. veřejné soutěže

Podmínky 6. veřejné soutěže

Formální náležitosti návrhu projektu

Hodnoticí proces

Podání návrhu projektu v ISTA

Prostor pro Vaše dotazy



SPECIFIKACE 
6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Jiří Guth - Ministerstvo životního prostředí



Program
Prostředí pro 
život

Doba trvání programu

2020 – 2026

Podprogram 1
Operativní výzkum 
ve veřejném zájmu

Podprogram 2
Ekoinovace, technologie 

a postupy pro ochranu životního 
prostředí

Uchazeči

výzkumné organizace, 
podniky,

organizační složky státu

Program je zaměřen zejména na 
podporu projektů ve veřejném 
zájmu, na nové postupy, 
environmentální technologie 
a ekoinovace s vysokým potenciálem 
a rychlým uplatněním v praxi.



Operativní výzkum 
ve veřejném zájmu 

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT – PP1

ALOKACE

152 mil. Kč

MAX. INTENZITA PODPORY 
NA PROJEKT

85 %

NEkomercializovatelné výsledky „pro úřady” (nejen ty,

ale většina činností a prostředků jim má být věnovaná).

Zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné

správy, zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního

prostředí, především celostátní, ale výjimečně i místní

a regionální témata.

Zaměření:
- zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení

znečištění ŽP (posilování prevence namísto likvidace
důsledků),

- omezení rizik z nedostatečné ochrany ŽP nebo
adaptace na změnu klimatu a její důsledky,

- zvyšování kvality života obyvatel ČR.



Ekoinovace, technologie 
a postupy pro ochranu 
životního prostředí

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT – PP2

ALOKACE

200 mil. Kč

MAX. INTENZITA PODPORY 
NA PROJEKT

80 %

Komercializovatelné výsledky (nejen ty, ale většina
činností a prostředků jim má být věnovaná).

Přispění k technologickým změnám a změnám technik,
které budou sloužit k naplnění strategických záměrů
v resortu životního prostředí.

Dílčí cíle:

- podpořit ekoinovace a technologie a techniky
v technické ochraně životního prostředí,

- zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích
z nedostatečné kvality životního prostředí pro
zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.



Prioritní výzkumné cíle

Povinnost přihlásit se minimálně k jednomu hlavnímu PVC. Dále

bude možné vyznačit nejvýše tři vedlejší PVC, které návrh projektu

naplňuje částečně. Volba vedlejších PVC není povinná.

Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle

Plnění PVC bude hodnoceno v rámci bodovaného kritéria č. 1

„Soulad se zaměřením programu a podprogramu a naplnění

prioritních výzkumných cílů”.

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/07/14/1657798312_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20%E2%80%93%20Prioritn%C3%AD%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20c%C3%ADle%20-%20aktualizace%20ke%20dni%2014.%207.%202022.pdf


Prioritní výzkumné cíle 
a uplatnitelnost výsledků

V podprogramu 1: ke každému PVC přiřazen aplikační garant,
většinou MŽP, výjimečně další instituce (správní úřady) z resortu,
například správy národních parků. Nutno získat a doložit
potvrzení zájmu. Začít oslovením kontaktní osoby, a to co
nejdříve. Koncem srpna už mohou nastat problémy a po 31. 8.
2022 naprosto nezaručujeme, že se vydání tohoto potvrzení
stihne do konce soutěžní lhůty.

V podprogramu 2: není formální vazba na PVC ani jiné formální
požadavky, uplatnitelnost se uvádí přímo v návrhu projektu,
případně navíc v nepovinné příloze (průzkum trhu, vyjádření
zájmu třetí osoby nebo cokoliv jiného).

Hodnotí se v bodovaném kritériu č. 4 „Relevance výsledků projektu,
jejich uplatnitelnost a schopnost uvedení do praxe“, které má největší
váhu ze všech.



PODMÍNKY 
6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Denisa Šašková



UCHAZEČI

výzkumné organizace, 
podniky,

organizační složky státu

DÉLKA ŘEŠENÍ MAX. PODPORA

PP1: 10 mil. Kč
PP2: 12 mil. Kč

MAX. INTENZITA

PP1: 85%
PP2: 80%

PODMÍNKY
6. veřejné soutěže

PP1: 12-36 měsíců
PP2: 24-33 měsíců



TERMÍNY
6. veřejné soutěže

29. 6. 2022

VYHLÁŠENÍ 
6. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

30. 6. 2022
–

14. 9. 2022

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

15. 9. 2022
–

31. 3. 2023

HODNOTICÍ 
LHŮTA

duben 2023
–

červen 2023

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU



KONEC
SOUTĚŽNÍ LHŮTY

14. 9. 2022
16:29:59

KONEC LHŮTY 

PRO

PODÁNÍ V ISTA
• návrh projektu + povinné přílohy 
• odesílá vlastník návrhu projektu 

v ISTA

14. 9. 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



Čestné prohlášení za 
uchazeče
zasílá každý uchazeč, tedy hlavní uchazeč a další
účastníci ze své datové schránky do datové
schránky TA ČR.

Prokázání 
způsobilosti 
uchazeče

Účetní závěrky

Evidence skutečných 
majitelů
uchazeči musí být zapsaní v evidenci
skutečných majitelů, do termínu konce soutěžní
lhůty, tedy do 14. 9. 2022.

povinnost stanovena Zákonem o účetnictví na
zveřejnění účetních závěrek za roky 2018, 2019
a 2020.



Open access

Povinnost zajistit trvalý a bezplatný online přístup
pro jakéhokoliv uživatele k výstupům/výsledkům:
NmetS, NmetC, NmetA, Nmap, Vsouhrn, Jimp, JSC,
Jost.

Otevřený 
přístup 
k výstupům/ 
výsledkům

Realizace

Případné publikační náklady spojené s publikováním
v otevřených časopisech nebo publikačních
platformách či náklady spojené s přípravou
a uchováním dat jsou způsobilými náklady po dobu
trvání projektu.

Příloha č. 3 - Otevřený přístup 

k výstupům/výsledkům

Plán správy dat - TA ČR
Plán správy dat - Hoziront Evropa
Informace o otevřeném přístupu 
k výsledkům a datům

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425085_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm,%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426326_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426386_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426444_Informace%20o%20otev%C5%99en%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20v%C3%BDsledk%C5%AFm%20a%20dat%C5%AFm.xlsx


Dodržování zásady 
„významně nepoškozovat“
Hlavní uchazeč musí popsat, jakým způsobem dochází k dodržování
zásady „významně nepoškozovat“, tzn. nedochází k porušení ani
jednoho z šesti environmentálních cílů. Hlavní uchazeč doloží toto
vyjádření v rámci povinné přílohy v návrhu projektu v ISTA (Příloha č. 4 –
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“).Národní plán 

obnovy v PP2

Plnění povinné publicity
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 zveřejněnými 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.

DPH není způsobilý výdaj

Vyloučení střetu 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.

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.



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně 
nepoškozovat“ v podprogramu 2
Příloha č. 5  – Aplikační garant v podprogramu 1

Dokumenty spojené 
s vyhlášením 

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE
Program na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního 
prostředí – Prostředí pro život 
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům 
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných 
podmínek (verze č. 7)
Pravidla pro publicitu 

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
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití 
výsledků – MŽP
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití 
výsledků – obecné

PŘÍRUČKA
Obecná příručka pro hodnotitele

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/07/14/1657798034_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%20aktualizace%20ke%20dni%2014.%207.%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/07/14/1657798312_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20%E2%80%93%20Prioritn%C3%AD%20v%C3%BDzkumn%C3%A9%20c%C3%ADle%20-%20aktualizace%20ke%20dni%2014.%207.%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425257_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425085_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm,%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425372_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%20v%20podprogramu%202.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425160_P%C5%99iloha%20%C4%8D.%205%20-%20Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant%20v%20podprogramu%201.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426245_Program%20na%20podporu%20aplikovan%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu,%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20a%20inovac%C3%AD%20v%20oblasti%20%C5%BEivotn%C3%ADho%20prost%C5%99ed%C3%AD%20%E2%80%93%20Prost%C5%99ed%C3%AD%20pro%20%C5%BEivot.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426326_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426386_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426444_Informace%20o%20otev%C5%99en%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20v%C3%BDsledk%C5%AFm%20a%20dat%C5%AFm.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426529_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1kladu%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20(verze%20%C4%8D.%207).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426608_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425556_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425632_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425695_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425886_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426017_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20NmetS.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426125_Potvrzen%C3%AD%20z%C3%A1jmu%20extern%C3%ADho%20aplika%C4%8Dn%C3%ADho%20garanta%20o%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-%20M%C5%BDP.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426175_Potvrzen%C3%AD%20z%C3%A1jmu%20extern%C3%ADho%20aplika%C4%8Dn%C3%ADho%20garanta%20o%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-%20obecn%C3%A9.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656426666_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf


ZMĚNY Podprogram 1 Podprogram 2

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
zajistit trvalý a bezplatný online přístup pro jakéhokoliv uživatele k následujícím výstupům/výsledkům:  

NmetS, NmetC, NmetA, Nmap, Vsouhrn, Jimp, JSC, Jost.

FINANCOVÁNÍ ze státního rozpočtu
z Národního plánu obnovy (NPO) - návrhy 

projektů musí splnit specifické podmínky NPO 

POVINNÉ PŘÍLOHY příloha za aplikačního garanta
prohlášení o dodržování zásady „významně 

nepoškozovat“

BINÁRNÍ KRITÉRIUM není stanoveno
návrh projektu naplňuje všechny zásady 

„významně nepoškozovat“

VÝPIS SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
zajistit zápis do evidence skutečných majitelů
(do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 9. 2022)

Změny oproti 5. veřejné soutěži



Možnost kontaktovat
regionální zástupce TA ČR

HELPDESK & FAQ

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

Založit nový dotaz

Často kladené dotazy (FAQ)

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


HODNOTICÍ 
PROCES

Michal Tesař



formální 
kontrola 
návrhů 

projektů

Hodnoticí proces 
podprogram 1

3 oponenti zpravodaj
odborný 
poradní 
orgán

předsednictvo 
TA ČR

kolegium 
odborníků

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425257_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf


Hodnoticí proces 
podprogram 2

formální 
kontrola 
návrhů 

projektů

3 oponenti
odborný 

hodnotitel
zpravodaj

kolegium 
odborníků

odborný 
poradní 
orgán

předsednictvo 
TA ČR

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/06/28/1656425257_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf


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 ISTA

pro 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
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Na co si dát pozor v ISTA



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



PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY



www.tacr.cz


