
Termín vyhlášení veřejné soutěže 12. 6. 2019
Soutěžní lhůta 13. 6. - 13. 8. 2019
Vyhlášení výsledků nejpozději 31. 1. 2020
Zahájení nejdříve od 1. 1. 2020
Zahájení nejpozději od 1. 6. 2020
Min. délka projektu 12 měsíců
Max. délka projektu 48 měsíců

Podnik ANO
Výzkumná organizace ANO
Další právnické osoby NE

Národní priority orientovaného výzkumu (NPOV)
hlavní cíl - omezen na oblasti: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, 
Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život
vedlejší cíl/e - bez omezení

Obory CEP lze zvolit všechny obory CEP bez omezení
Obory FORD lze zvolit všechny obory FORD bez omezení

Alokace na 1. veřejnou souěž 500 mil. Kč
Max. částka podpory na projekt 50 mil. Kč
Max. intenzita podpory na projekt 80 %
Začátek podpory od 1. 1. 2020

Ostatní zdroje minimální podíl ve výši 20 % za projekt

Osobní náklady ANO
Investice NE
Náklady na subdodávky ANO
Ostatní přímé náklady ANO
Stipendia ANO

Full cost ANO

Flat rate
ANO - do výše 25 %
(ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v 
příslušném roce, mimo nákladů na investice)

Výsledky

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 
rámci kompetence příslušného poskytovatele,
Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů 
výzkumu a vývoje veřejnosprávních úřadů,
Fuzit - užitný vzor, 
Fprum - průmyslový vzor,
Gprot - prototyp,
Gfunk - funkční vzorek,
NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence 
daná problematika spadá,
NmetC - metodiky certifikované oprávněným orgánem,
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem,
R - software,
S - specializovaná veřejná databáze,
P - patent,
Zpolop - poloprovoz, 
Ztech - ověřená technologie,
O - další výsledky splňující § 2 odst. 2 písm. i) Zákona

Povinné přílohy k výsledkům
u výsledku druhu P - Patentová rešerše 
u výsledku druhu NmetS - Potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy

Musí mít projekt alespoň jednoho aplikačního 
garanta?

ANO

Musí být z ČR? ANO
Podnik může být pouze INTERNÍM aplikačním garantem
Výzkumná organizace může být INTERNÍM i EXTERNÍM aplikačním garantem
Instituce veřejné správy může být INTERNÍ i EXTERNÍ aplikačním garantem (doporučení: EXTERNÍ)

Povinná příloha za aplikačního garanta
pouze u případného EXTERNÍHO aplikačního garanta - např. Letter of Intent, smlouva o 
využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum

Postup hodnocení oponenti - zpravodaj - Oborový panel - Rada programu - předsednictvo TA ČR
Počet oponentských posudků 3

Bonifikace za aplikační garantství od Ministerstva 
dopravy

aby mohla být tato bonifikace udělena, musí být přiložena k návrhu projektu kompletní 
povinná příloha za externího aplikačního garanta, která v tomto případě musí být 
podepsána zástupcem z Ministerstva dopravy (podrobnější informace budou uvedeny v 
Zadávací dokumentaci)

Bonifikace za soulad s vybraným prioritním 
výzkumným cílem (PVC)

seznam PVC bude přílohou Zadávací dokumentace

TERMÍNY A LHŮTY

HODNOTICÍ PROCES

BONIFIKACE - způsob bonifikace bude upřesněn v Zadávací dokumentaci

Hlavní parametry 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

ZPŮSOBILOST NÁKLADOVÝCH POLOŽEK

APLIKAČNÍ GARANT

ZPŮSOB VYKÁZÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ

VÝSLEDKY

UCHAZEČI

ZAŘAZENÍ PROJEKTU

FINANCE

SPOLUFINANCOVÁNÍ


