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Parametry pro uchazeče 1. výzvy Seal of Excellence,

EIC Accelerator Pilot 2020

Technologická agentura České republiky zveřejňuje parametry pro uchazeče k 1. výzvě Seal of

Excellence, EIC Accelerator Pilot 2020.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

název programu SIGMA

podprogram/ dílčí cíl Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce

poskytovatel podpory Technologická agentura ČR (TA ČR)

kontaktní osoba

Jméno: Sabína Bodáková

Tel: 775 862 722

Email: sabina.bodakova@tacr.cz

druh výzkumu způsobilý k

podpoře
Aplikovaný výzkum (zahrnuje průmyslový výzkum,

experimentální vývoj nebo jejich kombinaci)

UCHAZEČI

hlavní uchazeč
Malý nebo střední podnik vystupující jako právnická osoba,

který bude řešit projekt samostatně (bez dalších účastníků)

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/31/1654002176_Program%20na%20podporu%20aplikovan%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20inovac%C3%AD%20SIGMA%20(s%20%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD%20od%2018.5.2022)%20-%20Jarom%C3%ADra%20Mikulenkov%C3%A1.pdf


způsobilý uchazeč

Jde o uchazeče, který získal ocenění kvality Seal of Excellence v

mezinárodní výzvě EIC Accelerator Pilot 2020 v rámcovém

programu Evropské komise Horizont 2020 a to konkrétně ve

třech uzávěrkách (8. leden 2020, 18. březen 2020 a 7.říjen

2020)

A současně je to uchazeč:

- který má sídlo v České republice,

- který žádá o podporu pouze ve vztahu k projektu, který

obdržel Seal of Excellence ve výzvách EIC Accelerator v

roce 2020,

- na který nebyl vydán inkasní příkaz,

- který není podnikem v obtížích,

- který není ve střetu zájmu,

- který dodržel povinnost zveřejnit účetní závěrku v

příslušném rejstříku - tzv. “Veřejný rejstřík”;

- který uvedl svou vlastnickou strukturu

- který uvedl údaje o svých majetkových účastech v

jiných právnických osobách a jejich výši,

- kterému podáním návrhu projektu a jeho realizací

nevznikne střet zájmů,

- který zajistil zápis do evidence skutečných majitelů, a

to do konce lhůty pro podání návrhů projektů,

- který splnil (či jeho projekt) specifické podmínky

vycházející z podmínek NPO (dodržení zásady

"významně nepoškozovat", projekt se přihlásil alespoň
k jedné oblasti digitalizace, DPH není způsobilý náklad

projektu),

- žádný ze společníků v obchodní společnosti, který má

alespoň 25 % podíl, není veřejný funkcionář nebo jím

ovládaná osoba.

HARMONOGRAM

termín vyhlášení výzvy 30. září 2022

lhůta pro podání návrhů projektů 30. října 2022
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termín uznatelnosti nákladů

- Náklady na řešení projektu jsou uznatelné od data

zahájení řešení projektu.

- Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2022 (v

případě zahájení řešení již v roce 2022, nejdříve však k

1. 10. 2022), zahrne tyto náklady do vyúčtování

podpory za rok 2023.

- V případě, že řešení projektu bude v souladu s

návrhem projektu zahájeno před vyhlášením výsledků
výzvy (nejdříve však od 1. 10. 2022), a návrh projektu

bude podpořen, náklady na řešení projektu budou

uznatelné.

vyhlášení výsledků výzvy do 30. listopadu 2022

termín zahájení řešení projektu
1. prosince 2022,

nejzazší termín 1. února 2023

délka řešení projektu
24 měsíců s možným prodloužením v opodstatněných

případech

nejzazší termín ukončení

projektu

do 6/2026

FINANCE

maximální finanční částka

podpory na projekt

25 mil. Kč

celková fin. částka podpory na

výzvu

200 mil. Kč

maximální intenzita podpory

70 %

Celkové uznatelné náklady mohou být oproti Project Proposal

poníženy, avšak celková podpora nesmí přesáhnout 70 % a

stanovený limit 25 mil. Kč na projekt.

způsobilé náklady

- osobní náklady

- náklady na subdodávky

- ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duš. vlastnictví,

provozní náklady, cestovné)

- nepřímé náklady

nezpůsobilé náklady:

- DPH

nepřímé náklady
Full cost,

Flat rate 25%

dofinancování ostatní zdroje (vlastní zdroje)
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PŘIHLÁŠKA - NÁVRH PROJEKTU

návrh projektu
- TA CR Application Form (Přihláška),

- Evropský návrh projektu (Project Proposal)

povinné přílohy

- Kopie Evaluation Summary Report (formát pdf)

- Kopie certifikátu Seal of Excellence

- Čestné prohlášení uchazeče /Sworn statement of the

applicant

- pokud výsledek typu Nmet – povinné doložení

potvrzení příslušného certifikačního orgánu státní

správy

- Pokud výsledek typu Patent – povinné doložení

patentové rešerše

- Prohlášení o dodržování zásady „významně
nepoškozovat“

příjem návrhů projektů

- Návrh projektu a povinné přílohy musí být zaslány

prostřednictvím datové schránky do lhůty pro podání

návrhů projektů.

- V případě dokumentů Project proposal, Seal of

Excellence certifikát, Evaluation Summary Report se

musí jednat o dokumenty, které byly vydány Evropskou

komisí. Předkládají  v originálním znění (stažené z

Participant Portalu) společně s TA CR Application Form.

Všechny zmíněné dokumenty musí být zaslány

datovou schránkou ve lhůtě pro podání návrhů
projektů a nebudou dožádávány.

- Povinné přílohy k výstupům/výsledkům musí být

zaslány do lhůty pro podání návrhů projektů a

nebudou dodatečně dožádávány.

VÝSLEDKY

podporované výstupy/výsledky

Program SIGMA umožňuje dosáhnout všech druhů výstupů ve

formě výsledků dle Metodiky

hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů
účelové podpory platné v době
hodnocení programu.

Projekt v této výzvě musí dosáhnout alespoň jednoho z druhu

výsledků uvedených v Metodice.

prioritní výzkumné cíle (PVC) Nedefinováno

NPOV (národní priority

orientovaného výzkumu)

Jsou podporovány všechny oblasti NPOV kromě oblasti 6

Bezpečná společnost.
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PVO a účetní závěrky
Kontrolu způsobilosti nesplní uchazeč, který je podnikem v

obtížích nebo nezveřejnil účetní závěrky v příslušném rejstříku.

obory CEP, FORD bez omezení

KONTROLA ZPŮSOBILOSTI

kontrola způsobilosti ze strany TA

ČR

- kontrola způsobilosti uchazeče

- kontrola souladu předloženého projektu s podmínkami

programu

- kontrolu specifických podmínek výzvy (vč. podmínek

NPO).

DALŠÍ

národní RIS 3 strategie
Uchazeč přihlásí svůj projekt k prioritám Národní výzkumné a

inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky

2021-2027 v TA CR Application Form

role zpravodaje v realizaci (posuzují průběžné a závěrečné zprávy)

verze Všeobecných podmínek verze 7

zveřejnění účetních závěrek 2018,2019 a 2020

podmínky financování z NPO

1) Princip DNSH - uchazeči se musí prostřednictvím povinné

přílohy vyjádřit ke všem oblastem zásady "významně
nepoškozovat" (Do no significant harm principle)

2) Digitalizace - návrh projektu se musí přihlásit alespoň k

jedné z oblastí digitalizace (prostřednictvím TACR Application

Form)

3) Plnění publicity

4) Střet zájmů - Uchazeč podáním návrhu projektu deklaruje,

že podáním ani následnou realizací projektu nevznikne u

uchazeče střet zájmů
5) DPH není způsobilý náklad

hodnocení

Podpora je poskytována v souladu s § 7 odst. 4 ZPVV na

základě výběru návrhů projektů na mezinárodní úrovni.

TA ČR provádí pouze kontrolu způsobilosti uchazeče, kontrolu

souladu projektu s programem a se specifickými podmínkami

výzvy, na základě které budou vybrány projekty k podpoře.
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realizace a změny v projektu

Návrh projektu musí být realizován v nezměněném rozsahu

vzhledem k evropskému návrhu projektu - Project Proposal.

Uchazeč z uvedených deliverables v Project Proposal má

povinnost vybrat alespoň 1 výsledek, který uvede jej v TA CR

Application form jako výsledek projektu dle Metodiky.

Ostatní deliverables vykazuje pouze v průběžné a závěrečné

zprávě. Vykazování milníků není požadováno.

Nepovolé změny:

- zvýšení celkových uznaných nákladů účastníka a s tím

související výše podpory,

- změna příjemce nebo dalšího účastníka projektu –

mimo změny v důsledku právního nástupnictví,

- přidání nového účastníka do projektu,

- zrušení výsledku projektu v případě, že si uchazeč
vybral dosažení pouze jednoho výsledku z Metodiky.
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