
4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje THÉTA (PP1, PP2, PP3) 

 

Informace TAČR 

https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/ctvrta-verejna-soutez-5/  

Návrhy projektů podpořené v této veřejné soutěži by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace 

energetického sektoru. Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech. 

 

Termíny 

- konec lhůty pro podávání projektů 12. 5. 2021 prostřednictvím systému ISTA 

- FSv – návrh (draft) projektu ke schválení vedení fakulty: do 6. 5. 2021 do 10:00 hodin vložit do EZOPu a 

elektronicky schválit vedoucím katedry 

- FSv – odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou, resp. Spisovkou (zajišťují převážně 

sekretářky kateder) do 11. 5. 2021 do 10:00 hodin. To zasílá jen HLAVNÍ uchazeč ze své datové schránky! 

- finální návrh projektu – podat prostřednictvím ISTA před odesláním Potvrzení podání Spisovkou 

 

Prokázání způsobilosti  

- dokládá každý účastník samostatně ze své datové schránky 

- čestné prohlášení za ČVUT zajistí a odešle rektorát 

- odborné předpoklady k řešení projektu - řešitel a klíčové osoby řešitelského týmu - se prokazují údaji 

uvedenými v návrhu projektu 

- pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) 

ZPVV, musí být součástí kvalifikačních dokumentů rovněž kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné 

požadované oprávnění 

- podnik musí mít v obchodním rejstříku zveřejněny účetní závěrky nejméně za roky 2017 až 2019. 

 

Uchazeči 

- podniky – malý, střední, velký 

- výzkumné organizace 

U PP2 musí být nejméně jeden z uchazečů podnik, který výsledky uplatní v praxi 

 

Finanční prostředky (viz ZD str. 14 - 16) 

- maximální míra podpory je až 80 % celkových uznaných nákladů (dle typu podniku a v případě účinné 

spolupráce) 

- míra podpory stanovena za celý projekt - za všechny uchazeče dohromady, každý rok řešení musí být 

zachována maximální míra podpory 

- výzkumné organizace mohou obdržet až 100 % intenzity podpory 

- způsobilé náklady jsou: osobní náklady vč. stipendií, subdodávky, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady 

(režie), ne investice (viz čl. 17 Všeobecných podmínek)  

- režijní náklady ve výši 25 % metoda Flat Rate (FR) ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a 

ostatních přímých nákladů v příslušném roce (bez režií) 

 

https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/ctvrta-verejna-soutez-5/


 

 

Návrh projektu 

- délka 12 – 48 měsíců dle podprogramu 

- v českém jazyce (případně slovensky), podání elektronicky přes ISTA 

- u PP1 je nutný Aplikační garant (dokládá se Letter of Intent), který nevystupuje jako uchazeč projektu 

- obsah projektu ani jeho část nesmí být ani v minulosti financován a řešen v rámci jiného projektu  

- vymezení se k duplicitě či vlastním projektům uchazeče je nezbytné (viz ZD str. 10) 

- není nutné dokládat Smlouvu o spolupráci partnerů 

 

 

Povinné přílohy – ZD str. 13 

PP1: Letter of Intent 

PP1 a 3: k výsledku NmetS – Formulář na odkazu výše, a P - patentová rešerše 

PP2: P - patentová rešerše, O – odhad potenciálního využití, další výsledky – průzkum trhu 

 

 

 

Zpracovala:  

Lucie Richterová, VaV FSv 

linka 8738 

lucie.richterova@fsv.cvut.cz 

 

V Praze dne 16. 2. 2021 
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