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9. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND, PP2 “Nováčci”

Prezentující:
Zbyněk Růžička
Irena Jedličková
Ladislav Mlčák
Anna Veselská

Ing. Martin Švolba

30. 11. 2022 od 13:00 - 15:00

Webinář pro 
uchazeče o podporu



CO SE DOZVÍTE ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se nahrává

během prezentace 
mějte prosím VYPNUTÝ
mikrofon

dotazy pokládejte 
během prezentace 
prostřednictvím 
FORMULÁŘE (pod 
videem na youtube) 

▪ Představení programu TREND

▪ Specifikace 9. veřejné soutěže, podprogram 2

▪ Podmínky 9. veřejné soutěže, podprogram 2

▪ Formální náležitosti návrhu projektu

▪ Hodnoticí proces

▪ Podání návrhu projektu v ISTA

▪ Prostor pro Vaše dotazy



PŘEDSTAVENÍ
PROGRAMU
ZAMĚŘENÍ 9. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE, 
PODPROGRAM 2



Zaměření
• 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
• posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných 

podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.
• podpořeny budou návrhy projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem 

je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, 
projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití 
digitálních technologiíPr
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DŮLEŽITÉ 
TERMÍNY 
A PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI

Irena Jedličková



23. 11. 2022

VYHLÁŠENÍ 
9. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

24. 11. 2022
–

11. 1. 2023

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

12. 1. 2023
–

30. 6. 2023
HODNOTICÍ 

LHŮTA

červenec 2023
–

září 2023

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU

Termíny 9. veřejné soutěže, podprogram 2



KONEC SOUTĚŽNÍ LHŮTY

11. 1. 2023
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO
PODÁNÍ V ISTA

• návrh projektu + 3 povinné přílohy
- odesílá vlastník návrhu projektu v ISTA

11. 1. 2023
23:59:59

KONEC LHŮTY PRO
ODESLÁNÍ

• potvrzení podání elektronického návrhu projektu 
- zasílá hlavní uchazeč ze své datové schránky

• prokázání způsobilosti - čestné prohlášení za 
hlavního uchazeče zasílá hlavní uchazeč

• prokázání způsobilosti - čestné prohlášení zasílá 
každý uchazeč ze své datové schránky



PROKÁZÁNÍ
ZPŮSOBILOSTI
UCHAZEČE 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
za uchazeče/Sworn statement of the 
applicant - zasílá každý uchazeč ze své 
datové schránky

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
povinnost stanovená Zákonem o účetnictví 
na zveřejnění účetních závěrek za roky 2019, 
2020 a 2021

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

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZA HLAVNÍHO 
UCHAZEČE
o nečerpání VaV podpory v úhrnu 1 mil. Kč zasílá 
hlavní uchazeč ze své datové schránky

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


PODMÍNKY 
9. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE, PP2

Ladislav Mlčák



UCHAZEČI

• podniky - hlavní 
uchazeč, další účastník

• výzkumné organizace  
- další účastník

DÉLKA ŘEŠENÍ

12-48
měsíců

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

15 mil. Kč

MAX. INTENZITA
PODPORY

80 %

Podmínky 9. veřejné soutěže, PP2



PODMÍNKY 
PRO 
UCHAZEČE
9. veřejné soutěže, podprogram 2

1. příjemce podpory může být podnik, který prokázat, že v 
posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního 
nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti 
výzkumu a vývoje v objemu přesahující 1 mil. Kč

2. hlavní uchazeč musí být podnik
a. nečerpal v posledních pěti letech veřejnou podporu na 

výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč
b. může podat maximálně jeden návrh projektu v roli hlavního 

uchazeče a libovolné množství v roli dalšího účastníka
3. další účastník

a. výzkumná organizace musí být minimálně jedna, musí být 
zapojena formou kolaborativního výzkumu a podílí se za 
celou dobu řešení minimálně 10 % na celkových nákladech 
projektu

b. podnik



Specifikace podmínky nečerpání podpory na VaV pro hlavní uchazeče 

Hlavní uchazeč musí doložit čestným prohlášením, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či 
nakupované činnosti VaV v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.

Do objemu posuzované podpory (který nesmí překročit částku 1 mil. Kč) se započítá:

● dotace na projekt VaVaI, kde byl hlavní uchazeč příjemcem nebo spolupříjemcem podpory:

○ poskytnutou kterýmkoliv poskytovatelem z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.,

○ projektem z relevantního programu pod Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo Operačním programem 
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK), přičemž relevantním programem (výzvou) se rozumí Aplikace, Potenciál, Proof of Concept, 
Inovační vouchery a Spolupráce,

○ projektem z Prioritní osy 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR,

○ projektem z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020. 

● Započítává se období 1. 11. 2017 - 31. 10. 2022 + (pokud bylo rozhodnuto o vyplacení);

● částka, o kterou byla snížena daň z příjmů na základě “odpočtu na podporu výzkumu a vývoje” podle § 34 odst. 4 a 5 Zákonu o daních z příjmu v 
daňových přiznáních k dani z příjmů za posledních pět zdaňovacích období;

● do objemu se započítávají uvedené částky nejen za hlavního uchazeče, ale rovněž za osoby, které jsou k němu ve vztahu, který odpovídá pojmu 
„propojené podniky“ z definice malých a středních podniků. Přitom se však nezahrne podpora poskytnutá vysoké škole, veřejné výzkumné instituci a dále 
ani osobám, jejichž majetkový vztah k osobě hlavního uchazeče je zprostředkován pouze vysokými školami nebo veřejnými výzkumnými institucemi. 

Specifikace podmínky 
nečerpání podpory VaV

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191610_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.docx
https://www.tacr.cz/program-trend-dalsi-informace-vztahujici-se-ke-specificke-podmince-necerpani-podpory-na-vav-pro-hlavni-uchazece-v-9-verejne-soutezi-podprogram-2/


● TA ČR může podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe

● v každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek

● hlavní výstupy/výsledky se generují do závazných parametrů a jsou tak součástí smlouvy o poskytnutí podpory

● všech výstupů/výsledků musí být dosaženo do termínu ukončení řešení projektu

● definice a popis jednotlivých druhů výsledků naleznete v příloze č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení 

programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Výstupy a výsledky

HLAVNÍ VÝSTUPY/VÝSLEDKY
● Fprum – průmyslový vzor;
● Fuzit – užitný vzor;
● Gprot – prototyp;
● Gfunk – funkční vzorek;
● R – software;
● Zpolop – poloprovoz;
● Ztech – ověřená technologie

Hlavní druhy výstupů/výsledků pouze v kombinaci s některým z vedle 
uvedených:

• NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem;
• NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem;
• NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož 

kompetence daná problematika spadá;
• P – patent;
• O – ostatní výsledky.

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=847689


Povinné přílohy
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
• Představení projektu – věcná část návrhu projektu, která musí 

být povinně přiložena ve formátu pdf k návrhu projektu, musí 
obsahovat všechny části, které jsou nezbytné pro hodnocení 
návrhu projektu.

Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
• dokument musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou 

studii - bude zahrnovat předběžný průzkum upotřebitelnosti 
výstupů/výsledků na trhu, stručný popis relevantního trhu v ČR 
a v zahraničí (konkurenční produkty, předpokládaný vývoj 
poptávky) a bude obsahovat odůvodnění odhadů ekonomických 
přínosů projektu.

Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických 
přínosů za hlavního uchazeče
• Ekonomické přínosy projektu za hlavního uchazeče –

stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy 
projektu za hlavního uchazeče. 

Všechny přílohy je v ISTA možné stáhnout v editovatelném 
formátu. Přílohy vkládejte do kapitoly 3. PŘEDSTAVENÍ 
PROJEKTU/Vymezení projektu nebo 8. PŘÍLOHY ZA PROJEKT.

Finanční plán za hlavního uchazeče 
mladšího 18 měsíců
• k zajištění finančního krytí předkládaného návrhu 

projektu na své činnosti na celou dobu řešení 
projektu;

• předkládá se v jednoduché formě – roky, zdroje, 
příjmy, výdaje;

• měl by obsahovat i záruky (bankovní, mateřské 
firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě 
písemného dobrozdání nebo čestného prohlášení.  

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191945_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/2022/11/23/1669191975_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Dolo%C5%BEen%C3%AD%20uplatn%C4%9Bn%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192013_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF%20projektu%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.xlsx


12ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
• Zadávací dokumentace
• Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
• Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
• Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
• Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A FORMULÁŘE
• Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
• Čestné prohlášení za hlavního uchazeče
• Všeobecné podmínky
• Smlouva o poskytnutí podpory
• Rozhodnutí o poskytnutí podpory

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE
• Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
• Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
• Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
• Pravidla pro publicitu
• Plán správy dat – TA ČR
• Plán správy dat – Horizont Evropa

PŘÍRUČKY
• Obecná příručka pro hodnotitele
• Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669197338_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%209.%20VS%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191945_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/2022/11/23/1669191975_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Dolo%C5%BEen%C3%AD%20uplatn%C4%9Bn%C3%AD%20v%C3%BDsledk%C5%AF.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192013_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF%20projektu%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192048_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191731_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%20(1.%209.%202022).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191610_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192253_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669201553_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669201575_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192278_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
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191765_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192095_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/2022/11/23/1669191898_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191868_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191818_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191789_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192217_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


ZMĚNY 9. veřejná soutěž, PP2 4. veřejná soutěž, PP2
předpokládaná alokace 200 mil. Kč 180 mil. Kč

vykazování nepřímých nákladů “flat rate” do výše 20 % full cost
“flat rate” do výše 25 %

povinné přílohy

Příloha č. 1 - Osnova představení projektu
Příloha č. 2 - Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 - Vzorová tabulka ekonomických přínosů za hlavního 
uchazeče

Příloha č. 1 - Představení projektu
Příloha č. 2 - Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 - Ekonomické přínosy projektu

evidence skutečných majitelů

ANO - uchazeči, kterým zákon tuto povinnost ukládá, musí být 
zapsaní v evidenci skutečných majitelů. Pokud uchazeč není 
zapsán v evidenci skutečných majitelů do termínu konce 
soutěžní lhůty, tedy do 11. 1. 2023, nepřijme TA ČR návrh 
projektu do veřejné soutěže. Více informací naleznete zde.

-

bonifikace
Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu;
Bonifikace za naplňování principů iniciativy Průmyslu 4.0 

Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0;
Bonifikace za využití nových technologií v Automotive;
Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu;
Bonifikace za využití technologie sítí elektronických 
komunikací 5. a vyšší generace;
Bonifikace za přínos projektu ke snížení zdravotních hrozeb 
typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů

Změny oproti 4. veřejné soutěži, PP2

plán správy dat

Vyplývá ze změny zákona 130/2002 Sb. a dotýká se všech 
veřejných soutěží, mezinárodních výzev a veřejných zakázek ve 
výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášených po 1. 9. 2022. Příjemci 
mají povinnost zpracovávat Plán správy dat, ve kterém bude 
uveden způsob správy výzkumných dat a informace o dostupnosti 
a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. Jeho 
pravidelnou aktualizaci bude TA ČR vyžadovat jako přílohu 
průběžné/závěrečné zprávy.

-

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


formální 
kontrola 
návrhů 

projektů

HODNOTICÍ PROCES

3 oponenti zpravodaj
předsednictvo 

TA ČRodborný 
poradní orgán



INFORMAČNÍ  
SYSTÉM ISTA

HELPDESK
Anna Veselská



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


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

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.



23ISTA - 3. Představení projektu/Věcné zaměření návrhu projektu



ISTA - 2. Uchazeči/Finanční ukazatele



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

HELPDESK & FAQ

Často kladené dotazy (FAQ)

Založit nový dotaz

https://helpdesk.tacr.cz/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148
https://helpdesk.tacr.cz/index.php?a=add


SHRNUTÍ
Irena Jedličková



KDE NAJDU 
INFORMACE 
K VYPLNĚNÍ A 
PODÁNÍ NÁVRHU 
PROJEKTU

● Zadávací dokumentace - podmínky a termíny
● Příloha č. 4 - Hodnoticí proces - rozepsaná hodnoticí kritéria a 

podmínky hodnocení
● Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje TREND - obecné informace o programu
● Všeobecné podmínky v7 - základní ustanovení, práva a povinnosti 

smluvních stran, vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití 
výsledků, náklady, hodnocení a kontroly

● Smlouva o poskytnutí podpory - obsahuje specifické podmínky pro 
příjemce

● Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant -
prokázání způsobilosti uchazeče, zasílá každý uchazeč

● Čestné prohlášení za hlavního uchazeče - prokázání způsobilosti 
uchazeče, zasílá pouze hlavní uchazeč

● Nápovědný systém ISTA - dostupný při vyplňování návrhu projektu
● 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. 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669197338_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20-%209.%20VS%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192048_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669192095_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/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669201553_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191731_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20-%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant%20(1.%209.%202022).docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/23/1669191610_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20hlavn%C3%ADho%20uchaze%C4%8De.docx
https://www.tacr.cz/pruvodce-pro-uchazece/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148
https://helpdesk.tacr.cz/


• hlavní uchazeč musí být vždy podnik

• další uchazeč může být podnik a výzkumná organizace

• výzkumná organizace musí být minimálně jedna v roli dalšího 

účastníka zapojená formou kolaborativního výzkumu (podílí 

se celou dobu řešení minimálně 10 % na celkových nákladech)

• prokázání způsobilosti za hlavního uchazeče i za další 

účastníky

➢ čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the 

applicant

➢ účetní závěrky 2019, 2020, 2021

➢ evidence skutečných majitelů

• prokázání způsobilosti za hlavního uchazeče - čestné 

prohlášení pouze za hlavního uchazeče o nečerpání podpory 

VaV v úhrnu 1 mil. Kč v posledních pěti letech

NA CO SI DÁT POZOR
• povinné přílohy vložené v ISTA

➢ Příloha č. 1 - Osnova představení projektu

➢ Příloha č. 2 - Doložení uplatnění výsledků

➢ Příloha č. 3 - Vzorová tabulka ekonomických přínosů za 

hlavního uchazeče

• subjekt mladší 18 měsíců musí doložit finanční plán 

zajištěného finančního krytí na celou dobu řešení projektu

• výstupy/výsledky v souladu s Metodikou 2017+

• zdůvodnění výše nákladů v ISTA, stanovení PV/EV v letech

• vymezení se k případným duplicitám

• analýza rizik ohrožujících dosažení cíle projektu

• včasné podání a průběžná kontrola

• dodržovat pravidla publicity v průběhu řešení projektu



Lorem ipsum
V případě, že na své otázky nenajdete odpověď
v této prezentaci / v dokumentech spojených s 

vyhlášením této VS / v často kladených dotazech
k 9. VS nebo na HELPdesku, je možné využít 

regionálních kontaktních míst TA ČR
pro osobní konzultaci.

Spojení na jednotlivá regionální kontaktní 
místa najdete ZDE.

MOŽNOST
KONZULTACE

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


www.tacr.cz


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	DOKUMENTY	�SPOJENÉ	�S VYHLÁŠENÍM 
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Snímek číslo 28
	Snímek číslo 29

