
10. veřejná soutěž (VS) Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje TREND – PP1 „Technologičtí lídři“ 

 

Informace a dokumentace TAČR 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/desata-verejna-soutez/  

 

Termíny 

- konec lhůty pro podávání projektů 24. 5. 2023 prostřednictvím systému ISTA 

- FSv – návrh (draft) projektu ke schválení vedení fakulty do 19. 5. 2023 do 10:00 hodin je potřeba vložit do 

EZOPu a elektronicky schválit vedoucím katedry 

- odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou platí pouze pro HLAVNÍHO uchazeče, kterým může 

být pouze podnik. Z FSv tedy žádná potvrzení podání posílána nebudou. 

- finální návrh projektu – podá hlavní uchazeč prostřednictvím ISTA před odesláním potvrzení podání 

 

Prokázání způsobilosti – Čestné prohlášení za uchazeče 

- 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 2019 - 2021. 

 

Uchazeči 

- podniky - právnické osoby či podnikající fyzické osoby 

- výzkumné organizace 

Hlavním uchazečem musí být vždy podnik. Hlavní uchazeč může podat pouze 1 návrh projektu  

 

Finanční prostředky (viz ZD str. 8 -10) 

- maximální výše podpory na jeden projekt je 25 mil. Kč 

- maximální míra podpory je 70 % celkových uznaných nákladů  

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

zachována maximální míra podpory 

- výzkumné organizace v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 90 % intenzitu podpory 

- spolufinancování výzkumné organizace je možno hradit z veřejných i neveřejných zdrojů 

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

(režie) ve výši 20 %, ne investice (viz čl. 17 Všeobecných podmínek)  

- pozor u cestovného, cesty služebními či soukromými vozidly se dle Všeobecných podmínek verze 7 hradí 

jen do výše nákladů za veřejnou dopravu 

- režijní náklady ve výši 20 % metoda Flat Rate (FR) ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a 

ostatních přímých nákladů v příslušném roce (bez režií) 

- u tohoto projektu není uznatelným nákladem DPH, DPH jde k úhradě katedře řešitele! 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/desata-verejna-soutez/


- Kolegium děkana projednalo a odsouhlasilo spoluúčast FSv ve výši max. 10 % k dofinancování letos 

podávaných projektů TAČR Trend s tím, že celá režie ve výši 20 % bude z projektu stržena ve prospěch 

fakulty. Řešitelé tedy v návrhu projektu naplánují režijní náklady ve výši 20 %. 

 

 

 

Návrh projektu 

- délka 12 – 30 měsíců 

- počátek řešení 1. 1. - 1. 2. 2024 

- v českém, podání elektronicky přes ISTA 

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

- vymezení se k duplicitě či podobným projektům je nezbytné (viz bod 3.3. ZD) 

- není nutné dokládat Smlouvu o spolupráci partnerů 

 

Povinné přílohy – ke stažení na odkazu výše 

a) Osnova představení projektu 

b) Doložení uplatnění výsledků 

c) Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče 

d) prohlášení „Významně nepoškozovat“ 

Vzory těchto příloh jsou v editovatelné podobě ke stažení na webu TAČR. 

e) Účetní závěrky podniku za roky 2019-2021 včetně potvrzení o zaslání na rejstříkový soud, pokud ještě 

nedošlo k jejich zveřejnění 

 

Seminář a prezentace k soutěži 

https://www.tacr.cz/program-trend-prezentace-a-videozaznam-z-webinare-k-10-verejne-soutezi-pp1-technologicti-

lidri/  

 

 

Zpracovala:  

Lucie Richterová, VaV FSv 

linka 8738 

lucie.richterova@fsv.cvut.cz 

 

V Praze dne 18. 4. 2023 
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