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Jak spolupracovat s CxI v 

projektech vědy a výzkumu 

 Projektová činnost VaV – očekávané výzvy 

poskytovatelů v základním, aplikovaném výzkumu a 

experimentálním vývoji v roce 2013: 

 

   - TAČR ALFA  

   - TAČR GAMA  

   - TAČR DELTA 

   - MŠMT ČESKO-NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM 

  

 Smluvní výzkum – Liberecký kraj - Inovační vouchery  
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Programy TAČR, které budou 

vyhlášeny v roce 2013 

TAČR GAMA  

- zcela  nový program, trvání 2014 - 2019 

- cílem je urychlit převod výsledků VaV 

do praxe 

- 2 podprogramy: PP1 pouze pro 

výzkumné organizace, PP2 příjemci 

pouze podniky, VO jen jako další 

účastník 

- Nejvyšší míra podpory je 65% 

- Více informací na www.tacr.cz 
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Programy TAČR, které budou 

vyhlášeny v roce 2013 

TAČR DELTA  

- zcela  nový program, trvání 2014 - 2019 

- cílem je urychlit převod výsledků VaV 

do praxe podporou spolupráce vědců z 

ČR a zahraničí (Č., K., V.) 

- Program akceptuje tyto 4 prioritní 

oblasti: 

Konkurenceschopná ekonomika založená 

na znalostech, Udržitelnost energetiky a 

materiálových zdrojů, Prostředí pro kvalitní 

život, Bezpečná společnost 

- Příjemce: Podniky + VO 

- Nejvyšší povolená míra podpory je 74% 

- Více informací na www.tacr.cz 
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Programy TAČR, které budou 

vyhlášeny v roce 2013 

TAČR ALFA  

- letos již 4. veřejná soutěž, prodloužení 

programu do 2019 

- cílem je zvýšení množství a kvality 

nových poznatků výzkumu a vývoje v 

těchto oblastech: 

1. Progresivní technologie, materiály a 

systémy, 2. Energetické zdroje a ochrana 

a tvorba životního prostředí, 3. Udržitelný 

rozvoj dopravy 

- Příjemce: Podniky + VO 

- Nejvyšší povolená míra podpory je 65% 

- Více informací na www.tacr.cz 

    



Další programy, které budou vyhlášeny 

v roce 2013 

MŠMT - ČESKO-NORSKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM  
- Uchazečem VO + malé a střední podniky 

- Alespoň 1 účastník z ČR + alespoň 1 účastník z norské strany 

- Max. délka 36 měsíců 

- Problematika: sociální a humanitní vědy, zdraví, životní prostředí 

- Rozpočet  100 tis. € – 1 mil. € 

- Výstupy: publikace a/ nebo aplikované výsledky 

- Více informací na http://www.msmt.cz/vyzkum/zakladni-informace-k-

programu-cz09-fond-na-podporu-vyzkumu 

 

Liberecký kraj – INOVAČNÍ VOUCHERY 
- Podpora spolupráce MSP a VO Libereckého kraje 

- Uchazeč jen MSP se sídlem v Libereckém kraji 

- Vouchery bude možné použít na např.: smluvní vývoj 

produktu/technologie apod., testování a měření, přístup k výzkumnému 

zařízení, posouzení ekonomického dopadu, analýzu vhodnosti použití 

materiálu apod. 

- Více informací na http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741/rok-

2012/28-regionalni-inovacni-program 
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Jak podávat projekty??? 

Termíny výzvy 

- soutěžní lhůta cca 6 týdnů 

- hodnotící lhůta i několik měsíců 

 

Idea 

- novost, jedinečnost, nápad, vědecký potenciál, 

využitelnost v praxi... 

- v souladu s cíli vyhlášeného programu 

- stručně, výstižně, lichotivě, důvěryhodně 

- úměrnost vůči požadovanému objemu dotace 

- oponent musí nalézt odpověď na každé hodnocené 

kritérium vyhlášené výzvou 

 

Formální náležitosti    

- El. žádost + tištěná podoba projektu ve shodě 

- Kompletnost příloh (čestná prohlášení, smlouva o 

spolupráci, CV, letter of intent, výpisy, průzkum trhu...) 

- Podíl dotace x neveřejné zdroje 

- Neuznatelné náklady 
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Obsah projektové žádosti I 

Identifikační údaje 

název, (pod)program, doba řešení, anotace projektu... 

 

Představení projektu 

účel, cíle, současny stav poznání, potřebnost a aktuálnost projektu, motivační 

účinek, rizika dosažení cíle projektu, popis uplatnění výsledků na trhu 

 

Výsledky projektu 

publikace a / nebo aplikované výsledky, termíny dosažení a realizace výsledků 

 

Dílčí cíle 

harmonogram projektu 

 

Projektový tým 

role, IČ, obchodní jméno, právní forma, typ organizace (VO, MP, SP, VP), finanční 

ukazatele,  
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Obsah projektové žádosti II 

 

Řešitelský tým  

klíčové osoby včetně CV + další odborné pozice 

včetně techniků a administrátorů nezbytných pro 

projekt 

 

Finanční plán  

rozpočet na dobu řešení projektu, dotace, neveřejné 

prostředky 

 

Doplňující údaje 

klíčová slova v ČJ a AJ, stupeň důvěrnosti údajů, 

nežádoucí oponenti, klasifikace oboru řešení 

 

Přílohy 

povinné a nepovinné 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

Kontakt:  

marketa.dubova@tul.cz, 

miroslav.cernik@tul.cz 
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