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Aktuální výzvy a informace v oblasti výzkumu a inovací
Podpora českých vědců při řešení národních a mezinárodních projektů

Zpravodaj
Centra projektů PEF
Centrum projektů Provozně
ekonomické fakulty svou činností
poskytuje především
 informace o projektech,
 podporu a servis pro řešitele
národních a mezinárodních
projektů,
 přípravu podkladů a
metodických postupů,
 vyřizování administrativních
činností při řešení projektů
v aktivní spolupráci s Oddělením
rozvoje a projektového řízení ČZU.
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Představení nové aplikace pro evidenci projektů
Aktuálně je v univerzitním systému ČZU spuštěna v testovacím provozu nová aplikace
pro evidenci projektů ČZU Evidence (nový informační systém pro sledování výzev, žádostí,
realizovaných projektů a reportingu). Zástupci Centra projektů ČZU žádají o registraci nových
projektů již prostřednictvím ČZU Evidence, aby bylo možné vytvořit co nejkomfortnější uživatelské
prostředí a případné nedostatky pokud možno odhalit a eliminovat co nejdříve. Své připomínky a
podněty můžete sdělovat na Centrum projektů PEF.

ČZU Evidence

zde: https://ep.czu.cz/projekty/

______________________________________________

Program THÉTA

TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a
experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací THÉTA (dále jen program THÉTA) dne 23. října 2019.
Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace
energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude
dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které
jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové
technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také
dlouhodobé technologické perspektivy.
Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem
naplňování cílů programu THÉTA.

Seznam prioritních výzkumných cílů (PVC) pro potřeby 3. veřejné soutěže programu
THÉTA ve všech jeho podprogramech:
1) Podprogram 1 ‒ Výzkum ve veřejném zájmu,
2) Podprogram 2 ‒ Strategické energetické technologie,
3) Podprogram 3 ‒ Dlouhodobé technologické perspektivy.
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K vybraným PVC je dále určený ústřední orgán státní správy a kontaktní osoba, na kterou
je možné se obracet s žádostmi o aplikační garanci (aplikačním garantem může být i jiná instituce
než uvedená v tomto dokumentu podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci).
Výše dotace: max. PP1 – 10 mil. Kč; PP2 a PP3 – neomezeno (alokace 735 mil. Kč)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: PP1 - 90 %; PP2 – 60 %; PP3 – 90 %
Předkládání projektových žádostí: do 19. 12. 2019 do 16:30 hodin
Doba řešení: PP1 a PP2 12 - 48 měsíců; PP3 36 – 66 měsíců
Zahájení řešení projektů: 1. 7. - 1. 10. 2020
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2025
Soutěžní lhůta začíná 24. října 2019 v 9:00 h a končí 19. prosince 2019 v níže uvedené hodiny:
 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím

informačního systému ISTA;
 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:

1. Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)
2. Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)
Navrhovatel = hlavní uchazeč ČZU, po elektronickém uzavření a odeslání návrhu projektu
v aplikaci ISTA si vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“,
který zašle bez podpisu na Oddělení rozvoje a projektového řízení nejpozději do 17. 12. 2019
do 10:00 hodin na emailovou adresu: slechtovak@rektorat.czu.cz.
Dokumenty k prokázání způsobilosti za ČZU doručí poskytovateli Oddělení rozvoje a
projektové řízení za celou ČZU. V případě, že si navrhovatel chce nechat zkontrolovat formální
náležitosti v návrhu projektu Oddělením rozvoje a projektové řízení, je termín pátek 13. 12. 2019
do 15:00 hodin, podklady pošlete na emailovou adresu: slechtovak@rektorat.czu.cz.

Seminář k 3. veřejné soutěži THÉTA online

Další informace je možné získat na webových stránkách TA ČR ZDE.

3

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Technologická agentura ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním
vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA dne 9. října 2019. Hlavním
cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení
posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů, v opodstatněných případech také
žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku
do 35 let včetně.
V této soutěži se nově ruší minimální věk mentora, který dosud činil 35 let. Požadavkem
na mentora zůstává, že jím musí být osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo
aplikační sféry. V řešitelském týmu může být více mentorů, jejich počet však musí být
přiměřený a odůvodněný, zejména v návaznosti na plánované výzkumné aktivity, stanovené cíle
a výstupy/výsledky projektu.
Osobní náklady na mentora patří mezi uznatelné náklady projektu do výše 50 tis.
Kč/rok. V případě, že v řešitelském týmu bude více mentorů, osobní náklady na každého z nich
mohou činit maximálně 50 tis. Kč/rok. Pokud mentor nevykonává svoji činnost v rámci projektu
po celý kalendářní rok, mohou osobní náklady na tohoto mentora činit nejvýše poměrnou část z
maximálních možných ročních nákladů, odpovídající části kalendářního roku, po kterou svoji
činnost vykonával.
Výše dotace: max. 10 000 000 Kč (alokace 315 mil. Kč)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 85 %
Předkládání projektových žádostí: do 21. 11. 2019 do 16:30 hod.
Doba řešení: 12 - 24 měsíců
Zahájení řešení projektů: 1. 5. - 1. 8. 2020
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 7. 2022
Soutěžní lhůta začíná 10. 10. 2019 v 9:00 hodin a končí 21. 11. 2019 v níže uvedené hodiny:
 Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím
datové schránky TA ČR.
 Doklady k prokázání způsobilosti budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové
schránky TA ČR.
Navrhovatel = hlavní uchazeč ČZU, po elektronickém uzavření a odeslání návrhu projektu
v aplikaci ISTA si vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“,
který zašle bez podpisu na Oddělení pro strategii nejpozději do pondělí 18. listopadu 2019
do 15:00 hodin na emailovou adresu: slechtovak@rektorat.czu.cz.
Dokumenty k prokázání způsobilosti za ČZU doručí poskytovateli Oddělení pro strategii
za celou ČZU. V případě, že si navrhovatel chce nechat zkontrolovat formální náležitosti v návrhu
projektu Oddělením pro strategii, je termín čtvrtek 14. 11. 2019 do 15:00 hodin, podklady pošlete
na emailovou adresu: slechtovak@rektorat.czu.cz.
Další informace je možné získat na webových stránkách TA ČR ZDE.
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Program TREND, podprogram 2 – Nováčci
V Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND,
podprogram 2 – Nováčci, probíhá příprava 2. veřejné soutěže, jejíž vyhlášení je plánováno na
4. prosince 2019.
Podprogram 2 – Nováčci je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a
vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je
dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní vědeckovýzkumné aktivity. Toho
má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem
podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a
vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 milion Kč.
Jedná se o pilotní veřejnou soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci
s TA ČR. Ve 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogramu 2 – Nováčci bude rozděleno 120
mil. Kč. Předpokládá se tedy podpoření 15 – 20 návrhů projektů vzhledem k očekávané průměrné
podpoře 6-8 mil. Kč na projekt.
Po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci bude TA ČR
ve spolupráci s MPO pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou zveřejněny na
webových stránkách TA ČR.
Tabulka předběžných parametrů

2. veřejné soutěže Programu TREND,
podprogram 2 – Nováčci

Více dalších informací se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno
v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Výsledky 1. veřejné soutěže Prostředí

pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění
podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí
– Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. června 2019.
Po ukončení soutěžní lhůty, 19. 9. 2019, Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila
splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 24. 10.
2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o
přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.
Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 292 návrhů
projektů z celkového počtu 328 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.
Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů je zasíláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné
soutěže, vč. zdůvodnění. Více informací zde.
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Program Prostředí pro život, podprogram 3
Zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost využívání přírodních zdrojů
- program Ministerstva životního prostředí
2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se
plánuje na 20. listopadu 2019. Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3
(Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty
aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení
ve vybraných tématech.
Tabulka předběžných parametrů

2. veřejné soutěže Prostředí pro život,
podprogram 3

V této veřejné soutěži se budou uchazeči hlásit k jednomu ze 7 výzkumných témat a dle
nich budou svůj návrh projektu specifikovat. Jako aplikační garant návrhu projektu bude vždy
pouze Ministerstvo životního prostředí.
Více informací ke 2. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, podprogram 3 společně
se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den
vyhlášení veřejné soutěže.

______________________________________________

Sledujte aktuální výzvy na www.czu.cz

Centrum projektů PEF, e-mail: cp@pef.czu.cz, tel.: 224 384 328
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