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Pokládání on-line dotazů
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Cíle semináře

• Představení programu DELTA 2

• Seznámení s podmínkami 1. veřejné soutěže

• Usnadnění úspěšného podání návrhu 
projektu

• Diskuze



• DELTA 2 (2020-2025) navazuje na

program DELTA (2014-2021)

• Celkem TA ČR předpokládá vyhlášení

5 VS v letech 2019-2023

• Celková alokace ze SR: 1,2 mld. Kč

• Program určen pro podniky (PO)

a výzkumné organizace (VO)

Základní informace



• vyšší počet VaV výsledků realizovaných CZ podniky a
výzkumnými organizacemi ve spolupráci se zahraničními
partnery

• získání poznatků a dovedností vedoucích k novým výrobkům (či
k jejich podstatnému zdokonalení), postupům či službám =
charakter výsledků (do 3 let v praxi)

• přístup k mezinárodnímu know-how, výzkumným kapacitám,
trhům, kontaktům, přenos dobré praxe do ČR aj.

Cíle Programu DELTA 2



Podmínky mezinárodní spolupráce

• uchazeč musí mít v rámci projektu zahraničního partnera

• zahraniční partner musí předložit komplementární návrh projektu jedné z 
uvedených zahraničních organizací

• návrh projektu smí být přijat do veřejné soutěže pouze za předpokladu, že 
bude přijat do výzvy vyhlášené zahraniční organizací

• projektu se mohou zúčastnit pouze účastníci podporovaní stejnou 
zahraniční agenturou, nikoli účastníci z různých partnerských zemí

• návrh projektu může být podpořen pouze v případě, že tento návrh 
projektu bude podpořen také zahraniční organizací





Common proposal = společný návrh projektu

Co je Common proposal?
• potvrzením závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu

• povinnou přílohu návrhu projektu

Náležitosti
• vyplněn v anglickém jazyce

• podepsaný všemi statutárními zástupci na straně českého i zahraničního partnera

Co obsahuje?
• popis projektu (podstata výzkumného záměru, cíle projektu, rozdělení činností)

• role jednotlivých účastníků v projektu (konkrétní aktivity a jejich výstupy)

• implementace výsledků projektu (uvedení do praxe, komercializace)

• výchozí stav účastníků pro mezinárodní spolupráci na projektu

• práva k duševnímu vlastnictví (rozdělení)

• financování projektu



DELTA programme

Development of IoT embedded 
super lightweight protective clothing 
and manufacturing system

Project code: TF05000046

Beneficiaries:

VÚTS, a.s. (CZ)

Yeungnam University (KR)

Koreafactory, Inc. (KR)

DYETEC (KR)

Nemusoft (KR)

R&D subject:

Weaving technology of safety textiles

Application area:

Textile industry - machinery

Objectives:

Technology development and verification

New textile structures research and 

development – flexibility, weight

Duration: January 2018 - December 2019

https://starfos.tacr.cz/en/project/TF05000046


Statistika Programu DELTA 

VS
PODPOŘENÉ 

PROJEKTY
PODANÉ PROJEKTY

1. 4 27

2. 14 26

3. 6 13

4. 8 20

5. 4 17

6. 10 39

Celkem 46 142



Statistika Programu DELTA 

6 vyhlášených veřejných soutěží v letech 2014 – 2018

47 vybraných projektů k podpoře

193 účastníků/83 MSP (včetně zahraničních partnerů)

• Výstupy/výsledky 

• Průměrná míra úspěšnosti 

• Intenzita podpory

• TA ČR dotace

Prototyp, funkční vzorek, software a poloprovoz

35%

70%

424,3 mil CZK

Česká strana



Zahraniční partneři

• Alberta - German-Canadian Centre 

for Innovation and Research (GCCIR)

• Brazílie - National Service for Industrial Training (SENAI)

• Če-tiang - Zhejiang Science and Technology 

Department (ZSTD)

• Korea - Korea Institute for Advancement 

of Technology (KIAT)

• Izrael - The Israel-Europe R&D Directorate (ISERD)

• Japonsko - New Energy and Industrial Technology 

Development Organisation (NEDO)

• Québec - Consortium for Research 

and Innovation in Aerospace in Québec (CRIAQ)

• Tchaj-wan - Ministry of Science 

and Technology of the Republic of China (MOST)

• Tchaj-wan - Ministry of Economy Affairs of the 

Republic of China (MOEA)

• Ťiang-su - Jiangsu Science and Technology 

Department (JSTD)

• Vietnam - State Agency for Technology Innovation 

(SATI)

Projekt na české straně bude hodnocen pouze za 

předpokladu, že komplementární návrh projektu bude

přijat u zahraniční organizace/ministerstva.



Další zdroje informací

www.tacr.cz

Informace o Program DELTA 2

Úspěšné realizované projekty

Průběžné hodnocení

Souhrn statistik a přehled partnerů

Statistiky v detailu

1. veřejná soutěž Programu DELTA 2

Co na našich webových 

stránkách najdete?

https://tacr.cz/index.php/cz/
https://tacr.cz/dokums_raw/delta2/Program_DELTA2.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta/succes_cases_delta2.pdf
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/26-programy/delta/952-delta-prubezne-hodnoceni-programu.html
https://visual.tacr.cz/newdelta.php%20/%20https:/visual.tacr.cz/delta_en.php
https://tacr.cz/index.php/cz/o-ta-cr/ta-cr-v-cislech.html
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta-2/prvni-verejna-soutez-delta2.html


https://starfos.tacr.cz



Podmínky 1. veřejné soutěže

Program DELTA 2



Dokumenty spojené s vyhlášením

Zadávací dokumentace a její příloha
Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací

Související dokumenty 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

Pre-existent knowledge

Common proposal  ke každému zahraničnímu partnerovi

Doplňující dokumentace
Program DELTA 2

Struktura cílů NPOV

Pravidla pro publicitu

Příručky
Základní informace pro uchazeče

Příručka pro oponenty

PROGRAM

ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE

https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace_k_1_verejne_soutezi_programu_DELTA_2.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_1_-_Specificke_podminky_jednotlivych_zahranicnich_organizaci.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Vseobecne_podminky_v6.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Smlouva_o_poskytnuti_podpory_v6.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory_v5.pdf


Důležité termíny 1. VS

• Vyhlášení 1. VS

• Soutěžní lhůta

• Hodnoticí lhůta

• Termín zahájení 
řešení projektu

ZD 1.3

25. června 2019

26. června - 22. srpna 2019

23. srpna - 31. prosince 2019

1. ledna - 30. června 2020

Termíny a lhůty pro zahraniční organizace 

jsou specifikovány v příloze č. 1 Zadávací 

dokumentace.

Termíny a lhůty pro zahraniční
organizace jsou specifikovány v 
příloze č. 1 Zadávací dokumentace.



Termíny a lhůty pro zahraniční organizace jsou 

specifikovány v příloze č. 1 Zadávací 

dokumentace.

Základní parametry 1. VS

• Celková alokace

• Maximální částka podpory 

• Max. intenzita podpory 

• Délka řešení projektu

ZD 1.2

450 mil. Kč

není stanovena

74 %

12 - 36 měsíců

Výstupy/výsledky - soulad s Metodikou

hodnocení výzkumných organizací a hodnocení

programů účelové podpory výzkumu, vývoje

a inovací.



Termíny a lhůty pro zahraniční organizace 

jsou specifikovány v příloze č. 1 Zadávací 

dokumentace.

Kdo může být uchazečem? 

• Podnik bez omezení velikosti

• Výzkumná organizace

• Hlavním uchazečem může být pouze podnik bez omezení velikosti.

• Podmínkou je účast zahraničního partnera na projektu

• Uchazeči nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům ve smyslu
partnerských nebo propojených podniků

ZD 1.1

Zahraniční partneři nejsou dalšími

účastníky projektu.



Zařazení návrhu projektu ZD 2.2

• RISIII – Aplikační odvětví a/nebo znalostní doména

• FORD, CEP – jeden hlavní, vedlejší a další vedlejší

• NPOV – hlavní i vedlejší cíle z oblastí:

• Pre-existent knowledge – dodání formuláře deklaruje uchazeč v návrhu 
projektu

Konkurence-

schopná 

ekonomika 

založená na 

znalostech

Udržitelnost 

energetiky a 

materiálových 

zdrojů

Prostředí pro 

kvalitní život

Bezpečná 

společnost



Termíny a lhůty pro zahraniční organizace jsou specifikovány v příloze č. 1 Zadávací 

dokumentace.

Finance

• Způsobilé náklady

• najdete ve Všeobecných podmínkách článek 17

• Finanční náklady zahraničních partnerů nejsou součástí 
způsobilých nákladů projektuerů

ZD 1.4

ZD 1.2

a lhůty pro zahraniční organizace 

jsou specifikovány v příloze č. 1 

Zadávací dokumentace.

Mezi způsobilé náklady

nepatří investice

Finanční plán návrhu projektu se vyplňuje v CZK
• Hlavní uchazeč, další účastníci i zahraniční partneři

Finance v Common proposal
• v USD (česká i zahraniční strana), dle kurzu uvedeného v ZD



Povinné přílohy návrhu projektu 

• Common proposal - společný návrh projektu

• k výsledku druhu NmetS - Formulář potvrzení zájmu 

příslušného orgánu státní správy

• k výsledku druhu P – patentová rešerše

ZD 2.2



Úspěšné

Podání návrhu projektu

Program DELTA 2



Jak podat / odeslat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

26. 6. - 22. 8. 2019

ISTA

ODESLÁNÍ 

POTVRZENÍ 

PODÁNÍ E-NÁVRHU 

PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU



Jak podat návrh projektu

VYPLNĚNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

ODESLÁNÍ 

POTVRZENÍ 

PODÁNÍ E-NÁVRHU 

PROJEKTU DO ISTA

PROKÁZÁNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

UCHAZEČE

PODÁNÍ 

NÁVRHU 

PROJEKTU

zaslání datovou 

schránkou za 

hlavního 

uchazeče

v ISTA

do 22. 8. 2019

16:30:00

do 22. 8. 2019

23:59:59



Jak prokázat způsobilost

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 22. 8. 2019

23:59:59



Úspěšné podání návrhu projektu

https://ista.tacr.cz



Na co si dát pozor

Hlavní uchazeč projektu - pouze podnik bez 

omezení velikosti

V souladu s definicemi není dalším účastníkem 

zahraniční partner

Podmínkou je účast alespoň jednoho zahraničního 

partnera na projektu

Povinné přilohy

Prokázání způsobilosti - čestné prohlášení + účetní 

závěrky za roky 2015, 2016, 2017

Vymezení se vůči obdobným projektům



Změny oproti 6. veřejné soutěži programu DELTA

• Více zahraničních organizací

• Není omezena maximální částka na projekt

• Mezi způsobilé náklady patří stipendia

• Navýšení flat rate z 20 % na 25 %

• Přidán výsledek „S“ – specializovaná veřejná databáze

• U výsledku „P“ povinné doložení patentové rešerše

• Zjednodušená struktura návrhu projektu v ISTA



HELPDESK

• Často kladené dotazy

• Dotazy je možné podávat 
přes Helpdesk na:

http://www.tacr.cz/hesk

http://www.tacr.cz/hesk


www.tacr.cz


