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Pokládání on-line dotazů



Cíle semináře

• Představení nového programu Prostředí pro život

• Seznámení s podmínkami 1. veřejné soutěže

• Usnadnění úspěšného podání návrhu projektu



Podprogram 1

Podprogram 2

PŘEDSTAVE N Í  PROGRAMU



Program Prostředí pro život

• Program na podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního 

prostředí, schválený vládou ČR 25. března 2019.

• Administrace a funkce poskytovatele Technologická 

agentura ČR, gesce věcného obsahu MŽP (novinka, 

resp. návrat), zde kontaktní místo a koordinace odbor 

dobrovolných a finančních nástrojů.

• Na roky 2020 - 2026 (7 let) a 3,8 mld. Kč.

• Koordinace a minimalizace překryvů s MPO (TREND) 

a MD (DOPRAVA2020+). MŽP více top-down: prioritní 

výzkumné cíle.



Podprogramy Prostředí pro život

1. Výzkum ve veřejném zájmu (především 

nekomercializovatelné výsledky pro veřejnou správu): 

aplikační garant – úřady, především MŽP; projekty 1-3 

roky, 4-6 mil. Kč, celkem cca 120 projektů

2. Technologie a inovace (především komercializovatelné
výsledky): aplikační garant kdokoliv; projekty 2-4 roky, 

kolem 10 mil. Kč, ale nižší intenzita podpory (podniky 

podle nařízení GBER), celkem cca 130 projektů

3.  Dlouhodobé perspektivy (orientovaný výzkum 

a monitoring): aplikační garant MŽP; 7 projektů

– center/konsorcií špičkových pracovišť v oboru



Program Prostředí pro život

• První veřejná soutěž pro 1. a 2. podprogram (PP1 a PP2) 

byla vyhlášena 12. 6. 2019

• Předpoklad dalších veřejných soutěží zhruba 

v dubnu 2020-2023, PP1 ještě 2024.

• Jediná veřejná soutěž v PP3 v listopadu 2019, 

financování pravděpodobně od července 2020 do roku 

2026.



Program Prostředí pro život

Dle Státní politiky ŽP, dalších platných strategií 
a mezinárodních závazků.

1. Klima – opatření k ochraně klimatu (mitigace) 

a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, 

a to v sídlech i ve volné krajině

Sucho a další důsledky a souvislosti změny 

klimatu. Vyhrazena alokace 50 % (bez ohledu 

na podprogramy).

2. Ochrana ovzduší

3. Odpadové a oběhové hospodářství



Program Prostředí pro život

4.   Ochrana vody, půdy, horninového prostředí 
a dalších přírodních zdrojů

Zlepšování stavu vod, ochrana půdy 

a horninového prostředí, energetika a jiné 

technologie.

5.   Biodiverzita, ochrana přírody a krajiny

6. Environmentálně příznivá společnost, bezpečné        

(resilientní) prostředí, specifické nástroje ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje



Podmínky 1. veřejné soutěže



Termíny 1. veřejné soutěže

VYHLÁŠENÍ 1. 
VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

HODNOTICÍ 
LHŮTA

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

TERMÍN ZAHÁJENÍ 
PROJEKTU

12. 6. 2019 13. 6. – 19. 9. 
2019

20. 9.  – 29. 2. 
2020

1. 1. - 30. 6. 
2020

Termín pro udělení aplikačního garantství
MŽP - do 30. 8. 2019



Dokumenty spojené s vyhlášením

PROGRAM

ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace a její přílohy 
Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Aplikační garant

Příloha č. 2 – Prioritní výzkumné cíle

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy

Doplňující dokumentace
Struktura oborů CEP

Sturktura oborů FORD

Struktura cílů NPOV

Program Prostředí pro život

Pravidla pro publicitu

Příručka
Základní informace pro uchazeče

https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Priloha_c_1_-_Aplikacni_garant.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Priloha_c_2_-_Prioritni_vyzkumne_cile.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Vseobecne_podminky.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Smlouva_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Cestne_prohlaseni_za_uchazece-Sworn_statement_of_the_applicant.doc
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Formular_potvrzeni_zajmu_prislusneho_organu_statni_spravy.doc
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Struktura_oboru_CEP.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Struktura_oboru_FORD.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Struktura_cilu_NPOV.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Program_Prostredi_pro_zivot.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Pravidla_pro_publicitu.pdf
https://tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Zakladni_informace_pro_uchazece.pdf


Náležitosti podprogramu 1 / podprogramu 2

Parametr Podprogram 1 Podprogram 2

Celková alokace 152 mil. Kč 277 mil. Kč

Maximální částka podpory 20 mil. Kč 30 mil. Kč

Maximální intenzita 

podpory
100% 90%

Délka řešení projektu 12 – 36 měsíců 24 – 48 měsíců

Zahájení řešení 1. 1. – 30. 6. 2020



Kdo může být uchazečem?

• Výzkumná organizace

• Podnik

• Organizační složky státu a jimi zřízené 

příspěvkové organizace

V podprogramu 2 nemůžou být jako hlavní

uchazeči OSS a jimi zřízené příspěvkové

organizace.

ZD 1.1

V podprogramu 1 můžou být hlavním uchazečem

jak výzkumné organizace, podniky, tak OSS a jimi

zřízené příspěvkové organizace.



Aplikační garant

• musí být alespoň jeden v návrhu projektu 

• sídlo v České republice

• Podprogram1: instituce veřejné správy, jež vykonává veřejnou 
moc v oblasti životního prostředí; 

• Podprogram 2: podnik, výzkumná organizace, instituce veřejné 
správy a jakýkoliv další subjekt, který nesplňuje definici podniku 
podle přílohy č. I Nařízení (PO a FO)

ZD 3.1

+ příloha č. 1 ZD



Externí aplikační garant

• Musí dodat povinnou přílohu

• Základní náležitosti přílohy:

• identifikace organizace 

• způsob a míra zapojení

• deklarace vůle využívat hlavní výsledky projektu

• popis způsobu a účelu využití hlavního výsledku

• datum a podpis zástupce

ZD 2.2 bod 5



Povinné přílohy

• k výsledku druhu NmetS -
Formulář potvrzení zájmu 
příslušného orgánu státní správy 
– pouze podprogram1

• k výsledku druhu P – patentová 
rešerše

• za externího aplikačního 
garanta – např. Letter of Intent



Vymezení návrhu projektu

Automatizace, 

digitalizace, 

navigační a 

družicové 

systémy

ZD 2.2



Podání návrhu projektu

Úspěšné



VYPLNĚNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

13. 6. - 19. 9. 2019

ODESLÁNÍ POTVRZENÍ 

PODÁNÍ E-NÁVRHU 

PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

do 19. 9. 2019
23:59:59

do 19. 9. 2019
16:30:00

do 19. 9. 2019
23:59:59

Jak podat / odeslat návrh projektu



VYPLNĚNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

13. 6. – 19. 9. 2019

ODESLÁNÍ POTVRZENÍ 

PODÁNÍ E-NÁVRHU 

PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

Jak podat / odeslat návrh projektu



VYPLNĚNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ POTVRZENÍ 

PODÁNÍ E-NÁVRHU 

PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

zaslání datovou schránkou 
hlavního uchazeče

do 19. 9. 2019
16:30:00 do 19. 9. 2019

23:59:59

Jak podat / odeslat návrh projektu



VYPLNĚNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ 

POTVRZENÍ PODÁNÍ 

E-NÁVRHU 

PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

každý uchazeč zasílá 
jedno čestné prohlášení 
ze své datové schránky

do 19. 9. 2019
23:59:59

Jak podat / odeslat návrh projektu



Vyplnění návrhu projektu v ISTA https://ista.tacr.cz



Na co si dát pozor

Aplikační garant (interní nebo externí)

Povinné přílohy

Vymezení se vůči obdobným projektům

VÝSTUPY / VÝSLEDKY dle podprogramu

Odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu 

projektu

Kontrola zveřejnění účetních závěrek - kontroluje se 

za roky 2015, 2016 a 2017

Soulad s Metodikou hodnocení výzkumných

organizací a hodnocení programů účelové podpory

výzkumu, vývoje a inovací.



+ často kladené dotazy

Dotazy k 1. veřejné soutěži 

programu Prostředí pro život je 

možné podávat přes HELPDESK

na adrese http://www.tacr.cz/hesk

Helpdesk



www.tacr.cz


