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1 Vyhlášení výzvy  

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje 1. výzvu pro projekty oceněné 

na mezinárodní úrovni – Seal of Excellence, EIC Accelerator Pilot 2020 (dále jen „výzva”). Podmínky 
pro uchazeče vychází z programu SIGMA, dílčího cíle 4 - Mezinárodní spolupráce. V dílčím cíli jsou 
podporovány aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji 
vznikajícími v unijních a operačních programech. 

 

Cílem programu SIGMA je podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových 
výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení 
systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí. 

 

Tato výzva je určena pro projekty, jež získaly ocenění Seal of Excellence (dále jen „SoE”) z uzávěrek 
roku 2020 (tzv. cut-off dates) v nástroji EIC Accelerator Pilot rámcového programu Evropské komise 
Horizont 2020. 
Konkrétně jde o projekty z uzávěrek:  

• 8. leden 2020,  
• 18. březen 2020,  
• 7. říjen 2020. 

 

Alokace na výzvu 200 000 000 Kč 

Předpokládaný počet 
podpořených projektů 

8 

Termín vyhlášení výzvy 30. 9. 2022 

Lhůta pro podání návrhů 
projektů 

30. 9. 2022 - 30. 10. 2022 

Vyhlášení výsledků výzvy nejpozději do 30. 11. 2022 

Zahájení řešení projektu nejdříve od 1.12. 2022 
nejpozději od 1. 2. 2023 

Začátek podpory projektů 
(termín vyplacení podpory) 

01/2023  

Termín uznatelnosti 
nákladů 

Náklady na řešení projektu jsou uznatelné od data zahájení řešení 
projektu.  

 
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.  

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
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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. 

Délka řešení projektu 

  

Předpokládaná délka realizace s ohledem na délku projektu uvedenou 
v Project Proposal je 24 měsíců s možným prodloužením v 
opodstatněných případech. 

Nejzazší termín pro konec 
řešení projektu (Způsobilost 
výdajů)  

06/2026 

 

Výzva je financována z Národního plánu obnovy (dále jen„NPO“) v rámci komponenty 5.2 s názvem 
„Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice 
“Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”. 
NPO představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost čerpat prostředky z 
Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). NPO je souhrn reforem a investic, 
který má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, podpořit obnovu 
ekonomiky a zajistit, aby se ekonomika a společnost stala udržitelnější díky zelené a digitální 
transformaci. 
Návrhy projektů podané do výzvy musí splňovat také specifické podmínky NPO, mezi které patří:  

• dodržování zásady „významně nepoškozovat“;  
• plnění povinné publicity;  
• DPH není způsobilý výdaj;  
• přiřazení projektu k digitální oblasti; 
• vyloučení střetu zájmů. 

Před podáním návrhu projektu do výzvy TA ČR doporučuje uchazečům seznámit se také s dokumenty, 

které s výzvou bezprostředně souvisí: Všeobecné podmínky TA ČR, Frascati manuál. 

 

 

V případě zájmu o účast v této výzvě kontaktujte Sabínu Bodákovou, 
sabina.bodakova@tacr.cz, která vám zpřístupní TA CR Application Form v online podobě.  
TA CR Application Form je nutné po jeho vyplnění stáhnout do formátu .xls (excel) a odeslat 
jako součást návrhu projektu datovou schránkou. 

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/dokums_raw/novinky/170404_FRASCATI%20pdf_final_ke%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AFm.pdf
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2 Žádost o podporu evropského návrhu 

projektu 

Účelovou podporu poskytne TA ČR na základě § 7 odstavce 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu a vývoje, vztahujícího se na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde výběr projektů 
proběhl na mezinárodní úrovni. 

Žádostí o podporu je bráno podání návrhu projektu, který se skládá z: 

• TA CR Application Form1,, 
• evropského návrhu projektu2 (Project Proposal)*, 
• povinných příloh, kterými jsou: 

• Seal of Excellence certifikát*, 
• Evaluation Summary Report*,  
• Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant3, 
• Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“4, 
• povinných příloh ke specifickým výsledkům (viz kapitola “ Výsledky projektu”). 

* Uchazeč stáhne z Participant Portalu Evropské komise.  

Každý uchazeč je povinen ve lhůtě pro podání návrhů projektů - 30. října 2022, 23:59 (SEČ) odeslat 
návrh projektu ze své datové schránky do datové schránky TA ČR. Do pole “VĚC” uvede: “1. výzva 
Seal of Excellence, EIC Accelerator Pilot 2020 - prokázání způsobilosti – akronym projektu. ID 
datové schránky je afth9xp.  

V případě nedodání TA CR Application Form, evropského návrhu projektu a povinných příloh Seal of 
Excellence certifikát a Evaluation Summary Report ve lhůtě pro podání návrhů projektů, bude 
uchazeč vyloučen z procesu odborného posouzení návrhů projektů a nebude podpořen.  

Dokumenty ke specifickým výsledkům musí být taktéž dodány ve lhůtě pro podání návrhů projektů, v 
případě nedodání bude uchazeč vyloučen z procesu odborného posouzení návrhů projektů a nebude 
podpořen.  

                                                           

 

1 TA CR Application Form obsahuje informace k posouzení způsobilosti uchazeče a k posouzení, zda je 
předkládaný projekt v souladu s podmínkami stanovenými výzvou a programem, ze kterého budou úspěšní 
uchazeči financováni. Návrh projektu musíte přihlásit alespoň k jedné z oblastí digitalizace, a to prostřednictvím 
povinné přílohy TA CR Application Form. 

2 Je totožný s návrhem projektu, který uchazeč podal do výzvy z rámcového programu Evropské unie pro 
výzkum a inovace a který byl na základě kritérií výběru návrhů projektů na mezinárodní úrovni zhodnocen a 
obdržel ocenění na mezinárodní úrovni. Project Proposal stáhne uchazeč z Participant Portálu Evropské komise. 

3 Uchazeč musí čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky. Nemusí být fyzicky podepsané (podpis 
nahrazuje odeslání z příslušné datové schránky). 

4 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. 
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Ostatní povinné přílohy, konkrétně Čestné prohlášení za uchazeče a Prohlášení o dodržování zásady 
“významně nepoškozovat” mohou být vyžádány ve lhůtě stanovené výzvou k dožádání. V případě 
nedodání v dané lhůtě bude uchazeč vyloučen z procesu odborného posouzení návrhů projektů a 
nebude podpořen. 

 

3 Uchazeči 

Uchazeči ve výzvě mohou být pouze:  

• podniky – právnické osoby5, se sídlem v ČR, které splňují definici malého a středního 

podniku, a které podaly projekt do EIC Accelerator Pilot 2020 z uzávěrek roku 2020 a nebyly 

financovány, ale obdržely Seal of Excellence a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z 

vlastních prostředků.  

Uchazeči mohou žádat o podporu pouze ve vztahu k projektu, který obdržel pečeť Seal of Excellence 
v daných uzávěrkách roku 2020 v EIC Accelerator Pilot 2020.  

Na řešení předloženého návrhu projektu se nemůže podílet žádný další účastník. 

Způsobilým uchazečem je pouze subjekt: 

• na který nebyl vydán inkasní příkaz, 
• který není podnikem v obtížích6, 
• kterému podáním návrhu projektu a jeho realizací nevznikne střet zájmů a skutečný majitel 

uchazeče není uveden mezi osobami, na něž je uvalena sankce dle mezinárodních dohod7,  
• který dodržel povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku – tzv. “veřejný rejstřík” 

8- konkrétně za roky 2018, 2019, 2020,  

                                                           

 

5 Podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 
Nařízení.  

6 Uchazeči (hlavní uchazeč, další účastník), který naplňuje definici podniku v obtížích, nebude poskytnuta 
podpora. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definoval jednotlivá kritéria dle čl. 2 odst. 18 Nařízení, 
která jsou dostupná ZDE. Hodnocení podniků v obtížích se vztahuje zejména na společnosti s ručením 
omezením, akciové společnosti, družstva, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, veřejné 
obchodní společnosti, komanditní společnosti a další. U společností existujících méně než 18 měsíců se 
neposuzuje. TA ČR tuto podmínku kontroluje během formální kontroly. Pokud bude uchazeč identifikován jako  
podnik v obtížích, nepřijme TA ČR návrh projektu s daným uchazečem do veřejné soutěže. 

7 V případě, že mezi uchazeči návrhu projektu (hlavní uchazeč, další účastníci) bude figurovat obchodní 
společnost, ve které bude skutečným majitelem veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 
zájmů, a nebo veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastnící podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), nebo bude skutečný majitel uchazeče uveden mezi 
osobami, na něž je uvalena sankce uplatnitelná podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 
nebude s hlavním uchazečem uzavřena smlouva o poskytnutí podpory. 

8 (ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících). Pokud uchazeč dokládal účetní závěrky na rejstříkový 
soud dodatečně a před podáním návrhu projektu ještě nebyly zveřejněny, doporučujeme zaslat je do datové 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
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• který žádá o podporu pouze ve vztahu k projektu, který obdržel Seal of Excellence ve výzvách 
EIC Accelerator v roce 2020,     

• který uvedl svou vlastnickou strukturu9, 
• který uvedl údaje o svých majetkových účastech v jiných právnických osobách a jejich výši, 
• žádný ze společníků v obchodní společnosti, který má alespoň 25% podíl, není veřejný 

funkcionář (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády) nebo jím ovládaná osoba,  

• který zajistil zápis do evidence skutečných majitelů, a to do konce lhůty pro podání návrhů 
projektů10, 

• který splnil (či jeho projekt) specifické podmínky vycházející z podmínek NPO (viz kapitola 4, 
část “Projekt způsobilý k podpoře”).  

 

4 Náležitosti návrhu projektu 

Projekt způsobilý k podpoře 

Projekt, který TA ČR finančně podpoří, musí naplňovat tato základní pravidla:  

• projekt získal ocenění na mezinárodní úrovni v uzávěrkách výzev definovaných v kapitole 1, 
• je to projekt aplikovaného výzkumu a inovací,  
• dosáhl alespoň jednoho druhu výsledku uplatňovaného v praxi, 
• má způsobilého uchazeče, 
• délka projektu odpovídá délce projektu uvedené v Project Proposal11, 
• má způsobilé náklady, 
• uchazeč projektu požaduje podporu v souladu s nastavenými podmínkami, 
• projekt je v souladu s cílem programu SIGMA, dílčím cílem DC4: mezinárodní spolupráce,  
• projekt je v souladu s pravidly pro financování z NPO: 

• podáním návrhu projektu a jeho realizací uchazeči nevznikne střet zájmů ve smyslu 
článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 
2018, 

• návrh projektu se musí přihlásit alespoň k jedné z oblastí digitalizace, a to 
prostřednictvím povinné přílohy TA CR Application Form 

• princip DNSH (Do no significant harm principle) - uchazeči musí za návrh projektu 
doložit, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. 

                                                                                                                                                                                     

 

schránky TA ČR včetně potvrzení, že byly doručeny na příslušný rejstříkový soud, společně s návrhem projektu a 
ostatními povinnými přílohami za české uchazeče. 

9  Každý uchazeč musí uvést všechny koncové fyzické osoby, které mají podíl minimálně 10 % (pokud z právní 
formy uchazeče vyplývá, že nemá vlastnickou strukturu (tj. jedná se např. o subjekty typu nezisková organizace,  
družstva aj.), tato povinnost se na něj nevztahuje). 

10 povinnost zápisu v evidenci skutečných majitelů vychází z § 14 odst. 3 písm. e) bod 2.) zákona č. 218/2000 Sb. 
a nevztahuje se na subjekty, které nemají skutečného majitele (např. veřejné výzkumné instituce nebo školské 
právnické osoby zřízené státem). 

11 Prodloužení projektu bude možné s ohledem na délku trvání programu financování a max. délku projektů v 
daném programu a s ohledem na možnou délku projektu pro financování z NPO (tj. do 6/2026). 

https://www.tacr.cz/dokumenty/digitalni-cile-pro-naplneni-digitalniho-taggingu
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nedochází k porušení ani jednoho environmentálního cíle. Uchazeči doloží povinnou 
přílohu, ve které musí být povinně uvedeno vymezení návrhu projektu ke všem šesti 
environmentálním cílům12, 

• DPH není způsobilým nákladem projektu, 
• uchazeč přihlásí svůj projekt k prioritám Národní výzkumné a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 schválené usnesením vlády ze dne 25. 
ledna 2021 č. 66 (Národní RIS III strategie) a to prostřednictvím vyplnění domény výzkumné a 
inovační specializace v TA CR Application Form, 

• odpovídá úrovni dané TRL (5-9), 
• uchazeči projektu mají zveřejněné účetní závěrky za roky 2018, 2019, 2020. 

 

Návrh projektu: 
• musí být realizován v nezměněném rozsahu vzhledem k evropskému návrhu projektu,  
• musí být zajištěno dodržení postupů a metod k dosažení výsledků, tak jak je popsáno v 

evropském návrhu projektu,  
• musí mít alespoň jeden z povinných výsledků dle programu SIGMA, 
• jeho obsah či jeho část nesmí být řešena v současné době, ani v minulosti v rámci jiného 

projektu13. 

 
Změny před podpisem smlouvy14 jsou povoleny pouze administrativního charakteru. 

 
TA ČR nepovoluje následující změny:  

• zvýšení celkových uznaných nákladů účastníka a s tím související výše podpory,  
• změna příjemce – mimo změny v důsledku právního nástupnictví, 
• přidání nového účastníka do projektu, 
• zrušení výsledku projektu v případě, že si uchazeč vybral dosažení pouze jednoho výsledku.  

 

Výsledky projektu 

TA ČR podpoří pouze projekty aplikovaného výzkumu, které předpokládají dosažení minimálně 
jednoho výsledku, který umožňuje program SIGMA, přičemž program SIGMA a ani tato výzva 
neomezuje výsledky a je možné dosáhnout jakéhokoliv výsledku dle Definice druhů výsledků přílohy 
č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, 
vývoje a inovací. Musí se však jednat o výsledek odpovídající některému z výsledků (deliverables) 
uvedeným v Project Proposal.  

Uchazeč musí zajistit, aby rozdělení práv a přístup k výstupům/výsledkům byly v návrhu projektu v 
souladu s ustanovením 2.2.2. bod 28 rámce. 

                                                           

 

12 Projekty přihlášené do této výzvy nesmí „významně poškozovat” ani jeden ze šesti environmentálních cílů EU. 
Vice o šesti environmentálních cílech zde (str. 2). 

13 Uchazeč se musí vymezit vůči projektům s podobnou podstatou (obor řešení, zvolené metody, řešitelský tým 
apod.) podaným do výzvy. 

14 Hlavní uchazeč je v souladu s § 18 odst. 9 ZPVV povinen písemně informovat TA ČR o změnách, které nastaly 
v době od podání návrhu projektu do případného uzavření Smlouvy, a které se dotýkají jeho právního 
postavení, či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti, nebo které by mohly mít vliv na rozhodování 
poskytovatele. Musí tak učinit do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Pokud tak 
neučiní ve stanovené lhůtě, jeho návrh projektu bude vyřazen z výzvy. 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/cofundy/Technology_Readiness.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/projekty/definice_druhu_vysledku.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
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Uznatelné náklady 

Všechny nákladové položky jsou uvedeny a blíže rozepsány do jednotlivých kategorií v článku 18 
Všeobecných podmínek verze 7.   

Mezi způsobilé náklady této výzvy patří: 

• osobní náklady15, 
• ostatní přímé náklady, 
• náklady na subdodávky, 
• nepřímé náklady – lze vykazovat metodami:  

• “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů 
ve formě vnitřního předpisu, nebo 

• “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních 
přímých nákladů příjemce v příslušném roce. 

Mezi uznatelné ostatní přímé náklady patří také náklady na Open Access (např. licenční poplatky, 
náklady na publikování, aj.). 

Mezi nezpůsobilé náklady, které vyplývají z NPO patří:  

• 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 plátců tak neplátců daně z 
přidané hodnoty). 

5 Rozpočet projektu 
Výzva je financována z prostředků Národního plánu obnovy.  

Uchazeč přepočte náklady uvedené v Project Proposal na základě kurzu 26 Kč/ EUR a uvede je do TA 
CR Application Form. 

Alokace na projekt  max. 25 mil. Kč 

Intenzita podpory  max. 70 %  

Celkové uznatelné náklady ve výzvě může uchazeč oproti nákladům uvedeným v Project Proposal 
ponížit, avšak intenzita podpory nesmí přesáhnout maximální intenzitu podpory na projekt 
stanovenou ve výzvě, a s ohledem na limity dle velikosti podniku stanovené Nařízením Komise. 

                                                           

 

15 Odměny mohou být vypláceny jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a 

podílejí se na řešení předmětného projektu (tj. prokazatelně pracují na projektu částí svého úvazku). Tyto náklady jsou 
uznatelné jen do výše nepřevyšující maximální součet dvou měsíčních platů za práci na projektu dle platného 
mzdového/platového výměru nebo smlouvy o mzdě v jednom kalendářním roce. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENELEX:32014R0651
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Maximální intenzita podpory dle Nařízení je uvedena v následující tabulce: 

Uchazeč 
Průmyslový 
výzkum 

Průmyslový výzkum s 
bonifikací za účinnou 
spolupráci 

Experimentální 
vývoj 

Experimentální vývoj s 
bonifikací za účinnou 
spolupráci 

Malé podniky* 
70 % 80 % 45 % 60 % 

Střední 
podniky* 

60 % 75 % 35 % 50 % 

Velké podniky 50 % 65 % 25 % 40 % 

Výzkumné 
organizace 100 % 100 % 100 % 100 % 

*  Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení. 
 
 
Nejvyšší povolená intenzita podpory je stanovena na 70 % celkových uznatelných nákladů. Povinnou 
finanční spoluúčast musí příjemci hradit z ostatních zdrojů16.  
Maximální povolená intenzita podpory u jednotlivých typů uchazečů musí být dodržena v každém 
roce řešení, a to dle výše skutečně čerpaných nákladů v daném roce. 

 
Uchazeč musí zajistit, aby: 

• nedošlo k nepovolené nepřímé státní podpoře (v souladu s ustanovením 2.1 a 2.2 rámce); 
• nedošlo ke kumulaci s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje – dvojímu 

financování. 

 

6 Podání návrhu projektu a hodnocení 

Po podání návrhu projektu do výzvy provádí TA ČR kontrolu splnění podmínek, která je prováděna v 
těchto krocích: 

• formální kontrola 
o kontrola způsobilosti uchazeče, 
o kontrola souladu se specifickými podmínkami výzvy, 

• kontrola souladu s programem  

                                                           

 

16 V návrhu projektu se nebudou rozlišovat ostatní veřejné a neveřejné zdroje. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1412338382197&uri=CELEX:52014XC0627(01)
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Kvalitativní hodnocení návrhu projektu již nebude prováděno. TA ČR přebírá výsledky hodnocení, 
které proběhlo na mezinárodní úrovni v evropském nástroji EIC Accelerator Pilot 2020.  

Kontrolu způsobilosti uchazeče provádí TA ČR na základě kontroly: 

• střetu zájmu,  
• zveřejnění účetních závěrek, 
• splnění podmínky, že podnik není podnikem v obtížích a v insolvenci17, 
• kontrola velikosti podniku, 
• trestní bezúhonnost statutárních zástupců v hospodářské činnosti,  
• zápis v evidenci skutečných majitelů,  
• dodání všech dokumentů vztahujících se k návrhu projektu včetně všech povinných příloh a 

to z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. 

Kontrola souladu se specifickými podmínkami výzvy: 

• zda jde o totožný projekt s projektem, který uchazeč podal do nástroje EIC Accelerator Pilot 
Horizontu 2020 a na který získal ocenění kvality Seal of Excellence ve výzvách EIC Accelerator 
Pilot v uzávěrkách roku 2020, 

• posouzení specifických požadavků výzvy daných NPO: 
o zda projekt dodržuje zásadu „významně nepoškozovat”, 
o zda uchazeč přiřadil svůj projekt k alespoň jedné digitální oblasti,  
o zda uchazeč není ve střetu zájmu, 

• požadovaná podpora je v souladu s pravidly výzvy. 

Kontrola souladu projektu s programem:  

V rámci kontroly souladu s programem posoudí odborný posuzovatel soulad návrhu projektu s 
podmínkami programu SIGMA. Posuzovat bude: 

• splnění definice aplikovaného výzkumu a inovací,  
• že uvedené procentní podíly PV, EV uvedené v TA CR Application Form odpovídají povaze 

plánovaných činností v rámci řešení projektu,  
• relevance návrhu projektu ve vztahu k cílům programu SIGMA a dílčímu cíli DC4: Mezinárodní 

spolupráce, 
• relevance výsledků projektu vůči programu SIGMA a jejich využitelnost v praxi. 

Na základě splnění/nesplnění podmínek (posouzení způsobilosti uchazeče, posouzení souladu s 
programem a podmínkami výzvy, dostupné alokace na výzvu) rozhodne TA ČR o podpoře/nepodpoře 
podaných návrhů projektů do výzvy.  

 

                                                           

 

17 Uchazeč (hlavní uchazeč, další účastník) nesmí být podnikem v obtížích dle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Definice a výpočet stanovený pro identifikaci podniku v 
obtížích se nezakládá na subjektivním hodnocení hospodaření firmy. Evropská komise v aktuálně účinných 
předpisech definovala podnik v obtížích v zájmu vyšší objektivity pomocí tzv. „tvrdých“ kritérií, které by neměly 
umožňovat subjektivní posouzení), ale vychází z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o 
blokových výjimkách (GBER). 
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7 Vyrozumění uchazečů 
Na základě výsledků výzvy budou všichni hlavní uchazeči vyrozuměni.  

Projekty, které nebyly schváleny k podpoře obdrží prostřednictvím datové schránky rozhodnutí o 
výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – nepodpořený projekt.  

Projekty schválené k podpoře budou nejprve vloženy do ISTA a poté TA ČR odešle rozhodnutí o 
výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – podpořený projekt. Následně s těmito 
projekty TA ČR uzavře smlouvu o poskytnutí podpory pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni.  

 

8 Duplicita a vymezení se vůči projektům 

s obdobnou podstatou 

Uchazeč musí neprodleně z výzvy odstoupit, jestliže:  

• uzavře smlouvu o poskytnutí podpory na duplicitní projekt (obsah či jeho část) v jiné výzvě/ 
veřejné soutěži / veřejné zakázce v ČR či v zahraničí nebo  

• zahájí realizaci duplicitního projektu (obsahu či jeho části) v jiné výzvě/ veřejné soutěži / 
veřejné zakázce v ČR či v zahraničí na základě jiného právního titulu. 

 

Technologická agentura ČR uzavírá smluvní vztah pouze s uchazeči návrhů projektů, jejichž obsah či 
jeho část v minulosti nebyly, ani v současné době nejsou řešeny v rámci jiného projektu. 

 

9 Způsob poskytnutí finanční podpory 

Na poskytnutí podpory není právní nárok.  

TA ČR rozhodne o výši podpory pro uchazeče u vybraného projektu na základě návrhu projektu.  

TA ČR poskytne podporu na základě smlouvy, která upravuje způsob poskytnutí podpory. Její součástí 
jsou specifické podmínky (článek 4) a přílohou Závazné parametry řešení projektu a Všeobecné 
podmínky. 

 

TA ČR prostředky vyplácí: 

• do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a 
• u víceletých projektů pro druhý a každý následující rok řešení do 60 kalendářních dnů 

od začátku příslušného kalendářního roku. 



 

 
 
 

13 
 

Podpora bude poskytována v každém roce řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení 
projektu. 

 

10 Stížnost 

Proti postupu TA ČR při kontrole splnění podmínek výzvy může uchazeč podat stížnost v souladu se 

směrnicí SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. 

 

11 Povinnosti před uzavřením smlouvy  

Lhůta pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory je zákonem stanovena na max. 60 dnů od vyhlášení 
výsledků výzvy, tedy od obdržení rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní 
úrovni – podpořený projekt. 
 
Uchazeči jsou povinni doložit před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory pro projekt oceněný na 
mezinárodní úrovni trvání způsobilosti k řešení projektu způsobem stanoveným v § 18 odst. 5 až 7 
ZPVV, případně další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na 
mezinárodní úrovni – podpořený projekt. V tomto rozhodnutí TA ČR uvede vše, co je třeba ze strany 
uchazečů doložit, a v jaké lhůtě. Tato lhůta nebude delší než 60 kalendářních dní. 
 
S uchazečem nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, pokud mezi uchazeči (hlavní uchazeč, 
další účastníci) bude figurovat: 

• obchodní společnost, ve které bude skutečným majitelem veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 
písm. c) zákona o střetu zájmů,  

• a nebo veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastnící podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů),  

• nebo bude skutečný majitel uchazeče uveden mezi osobami, na něž je uvalena sankce 
uplatnitelná podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.  

 
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory jste povinni doložit všechny skutečnosti stanovené v 
rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – podpořený projekt. V 
tomto rozhodnutí TA ČR uvede vše, co po uchazečích požaduje a v jaké lhůtě. 
Po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se z uchazeče stává hlavní příjemce. 
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12 Realizace projektu a reportovací 

povinnost 

Realizace projektu bude probíhat dle vnitřních předpisů TA ČR a bude evidována v informačním 
systému TA ČR – ISTA dostupného na www.ista.tacr.cz. Před podpisem smlouvy vloží administrátor 
výzvy projekt do ISTA. V této věci bude úspěšný uchazeč informován. 

TA ČR doporučuje, aby se účastník seznámil zejména s těmito směrnicemi, které jsou relevantní v 
průběhu realizace projektu: 

• SME-07 Změnová řízení projektů 

• SME-03 Monitorovací kontroly 

• SME-12 Pro předkládání a zpracování zpráv 

• SME-13 Uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory 

• SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů 

• a další vnitřní předpisy 

 

Je možné prodloužit projekt nad stanovený rámec. Prodloužení projektu musí být v souladu s 
podmínkami programu SIGMA, který stanovuje maximální možnou délku projektu s ohledem na 
nejzazší termín pro ukončení realizace projektu na základě délky trvání programu. V rámci této výzvy 
je také stanoven limit pro nejzazší termín ukončení řešení projektu v souvislosti se zdrojem 
financování NPO. Tento termín je do 06/2026. 

Hlavní příjemce se řídí pravidly TA ČR pro reportování o projektu, tj. pro předkládání průběžných, 
závěrečných, mimořádných zpráv a zpráv o implementaci výsledků (směrnice SME-12 Pro 
předkládání a zpracování zpráv). Tyto zprávy příjemce předkládá v českém jazyce a budou 
zpravodajem porovnávány s Project Proposal a se závaznými parametry projektu.  

V průběhu realizace nejsou povoleny změny, které byly popsány v kapitole 4. 

 

13 Vymezení pojmů, právní rámec a práva 

vyhrazená poskytovatelem 

Uvádí-li Všeobecné podmínky či související dokumenty pojem “veřejná soutěž”, pro potřeby projektů 

oceněných na mezinárodní úrovni se jedná o výzvu pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni. 

 

https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=18804591911076760&step=0&ts=1663140653678&hash=oAx2ghC3K6XCpwK6q5uQMRIaKYM/UzccUHkHAXRVL7k=&nbl=true
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14 Právní rámec 

Právní rámec definují směrnice a zákony. 

 

Směrnice 

Směrnice přehledně dokumentují závazné postupy poskytovatele dané dalšími předpisy a 
legislativou.  

• SME-40 Postup pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni  

• SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži 

• SME-10 Zrušení veřejné soutěže 

• SME-13 Uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory  

• SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory  

• SME-23 Zajištění hodnocení návrhů projektů a projektů v realizaci 

• SME-07 Změnová řízení projektů 

• SME-03 Monitorovací kontroly 

• SME-12 Pro předkládání a zpracování zpráv 

• SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů 

 

Zákony 

Podpora je poskytována dle ZPVV a je v souladu s Rámcem, Nařízením a s Rozpočtovými pravidly. 

 

Práva vyhrazená poskytovatelem  

Poskytovatel si v souladu s § 24 ZPVV vyhrazuje právo: 

• zrušit vyhlášení výzvy pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni analogicky dle směrnice 
SME-10 Zrušení veřejné soutěže, a/nebo 

• omezit počet projektů určených k podpoře. 

 
V souladu s § 32 ZPVV poskytovatel zveřejní údaje o úspěšném projektu prostřednictvím IS VaVaI. 
Poskytovatel dále zveřejní po podpisu smlouvy údaje zveřejňované v IS VaVaI rovněž prostřednictvím 
internetové aplikace spravované TA ČR STARFOS dostupné na starfos.tacr.cz. 

 

15 Povinná publicita 

Příjemci finanční podpory budou během realizace projektu odpovídat za informování veřejnosti o 

tom, že projekt byl spolufinancován TA ČR v rámci Národního plánu obnovy a budou povinni 

dodržovat podmínky vizuální identity uveřejněné na webových stránkách poskytovatele, a též 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1412338382197&uri=CELEX:52014XC0627(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1412338347983&uri=CELEX:32014R0651
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218
https://www.starfos.tacr.cz/
https://drive.google.com/file/d/1n2apCbtUSAICLZdDB0lvklvkPGei0hw8/view
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podmínky vizuální identity stanovené v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní 

plán obnovy na období 2021–2026. 

 

16 Přílohy 

Všechny dokumenty a přílohy k výzvě jsou zveřejněny na stránce ZDE.  

 

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/vyzva-seal-of-excellence-eic-accelerator-pilot-2020-dilci-cil-4-mezinarodni-spoluprace/

