
kritéria pro uchazeče a spoluřešitele

dotaz

prosba o informaci k projektu ETA

dotaz na výstupy

Zahraniční univerzita jako partner?

žadatel

Termín vyhlášení/ukončení výzvy Éta17?

Dotaz na podmínky soutěže

Dotaz na podmínky soutěže

Dotaz s způsob podání projektu

dotaz na seminář

certifikační orgán

Kompetentní osoba

uplatnění výsledků

konzultace k programu ETA

Seminář k Étě + fce komerčního subjektu

doba od vyhlášení soutěže do deadline?

uznání metodiky

Program ÉTA_1.veřejná soutěž

eta

partneři ETA

Uchazeč − spolek

Program ÉTA

Certifikační orgán (ČŠI, Magistrát)

Éta − certifikovaná metodika

Seminář

Informační seminář k programu Éta

Dotazy k programu ÉTA

žadatel

Prezentace ze semináře v Brně

návaznost na OMEGA

oprávněnost uchazeče − program ÉTA

ÉTA − spolupráce subjektů

dotaz k VS ÉTA

aplikační garant

Aplikační garant

Podporované druhy výsledků

Zapojení pobočky mezinárodní organizace

Financovani programu ETA

Začátek projektu

Aplikační garant

Základní výzkum − autorství

Nutnost dofinancování

Výdaje na návrh projektu

Zadávací dokumentace k 1.VS Eta

nefunkcni prilohy

D

Podstata projektu

Dotaz k zobrazení projektu

Seminář k veřejné soutěži

Záměr projektu Éta

Technický problém − Finanční údaje u VO

Zahájení projektu

Počet podaných projektů

typ a velikost organizace

otevřená témata výzkumu

Prioritni vyzkumna temata − Priloha 4

Maximální výše podpory na jeden projekt

dotaz na spoluuchazeče

Struktura projektového návrhu

x

Dotaz k vhodnosti tématu projektu

spolufinancování projektu

cíle výzvy

Možnost účasti v soutěži

Detaily spolufinancování

Právní subjektivita uchazečů a AG

NNO ako podnik

Program ÉTA_veřejná soutěž_výběr oblastí

Dotaz − spolufinancování

Aplikační garant

aplikační garant

aplikační garant

Financování výstupů

Oprávněný žadatel

Dotazy

Dotaz − osobní náklady

návrh projektu

Podnik v obtížích − další účastník

Způsobilé výdaje

Aplikační garant

Národní priority orientovaného výzkumu

zapojení ČSÚ

Dotaz − investice, stipendia

Dotaz − rozpočet

typ konkrétních organizací

Finanční ukazatele u dalšího uchazeče

Záměr projektu Éta

Propojenost partnerů

Poskytnutí podpory/prostředků

Dotaz na kofinacování

aplikační garant

spolufinancování

nepřímé náklady

Výstup projektu a AG

Způsob uplatnění řešení projektu

Nastavení financování projektu

Smlouva mezi partnery

HR Award v projektu ETA

kontaktní osoby k návrhům projektů

Dotaz

NNO

DPH

výzkumná organizace

Náklady projektu

Aplikační garant − povinná příloha

automaticky nahrané údaje VŠE

Definice výzkumné zprávy

Limit v počtu znaků

Financování

74L−QHY−AZNH

Veŕejná soutěž

postup při schválení projektu

Aplikační garant − rozpočet

Pracovní úvazek

uchazeč − sdružení

ÉTA − Prokázání způsobilosti

poměr EVxAV

Přílohy

Aplikační garant − sama VO

Chyba v zadávací dokumentaci?

HR Award

Seminář ÉTA

Certifikovaná metoda

Způsob uplatnění řešení projektu

Transfer znalostí a výsledků

VO v roli odborného garanta

Přípustný uchazeč

Jedna osoba v projektu za dva subjekty?

Výsledek uplatnitelný i v zahraničí?

Zadávací dokumentace

Smlouva s aplikačním garantem

Zájemci o výsledky

Účinná spolupráce

Éta − aplikační garant − role v ISTA

Podmínky spolupráce na programu Éta

aplikační garant

Komerční využitelnost výsledků výzkumu

Náklady na subdodávky

míra podpory

Náklady na subdodávky

Dohoda o pracovní činnosti

Spoluúčast v projektech ÉTA

Řešitelský tým, ostatní osoby

Uznané náklady

komerční uplatnění výsledku projektu?

Účast firmy

Definice výstupu: &quot;Článek ve sborníku&quot;

Vložení projektu do systému

Vlastník vysoké školy

Velikost dalšího účastníka, výše podpory

Nepřímé náklady

Letter of Intent (Aplikační garant)

Aplikační garant − práv.os. dle zvl. zk.

dotazy k vyplnovani +2 věcné dotazy

Program ÉTA_1.veřejná soutěž

společenské vědy

Vytvoření osoby v systému ISTA

Uchazeč projektu − vlastníci, akcionáři

Obor projektu

rodné číslo u řešitele ze zahraničí

Odborný životopis klíčových osob

Prioritní výzkumný cíl

Harmonogram vystupu

Dotaz − výše mzdy

Dotaz − max. výše úvazku

Náležitosti Letter of Intent − podpisy

Dotaz − více projektů

Aplikační garant

Finanční ukazatele

Letter of intent

Osobní náklady

placení expertních služeb garanta

Harmonogram projektu − vyplnění

výstupy ne/podporované programem − nákla

Ostatní osoby podílející se na řešení

Dotaz − odměny

způsobilost uchazeče

Aplikační garant

registrace

Aplikační garant

Vlastníci/akcionáři vs Beneficienti
Akcionáři/vlastníci

výsledek kontroly obsahu

rodné číslo statutárního orgánu

spoluuchazeč

zapojení výzkumníků

komentář k rozpočtu

Zapsaný spolek − Typ právnické osoby?

Dotazy − ETA

Typ výstupu (metodika)

Národní priority orientovaného výzkumu

kofinance nezisková organizace

současná role řešitele a garanta

uplatnenie Slovensko

Přílohy

aplikační garant

Aplikační garant

Druh výsledku: R / O

Maximální míra podpory pro MP

Podání stejného projektu

čestné prohlášení

Spolufinancování VO

Dohoda o provedení práce

Aplikační garant

Typ výzkumu

rodné číslo statutárního orgánu

Generování zisku

dotaz

r.č.statutára − NESMAZAT uchazeče

Zdůvodnění rozpočtu

Prokázání účinné spolupráce

Výstup druhu Hneleg

čestné prohlášení

Spoluúčast v projektech ÉTA

Forma finančního zapojení AG

Prezentace se semináře pro aplikační gar

Úprava údajů statutárního orgánu

AG a Čestné prohlášení

Problém s vložením dalšího účastníka

Účastníci projektu − Dvě různé OI

Prioritní výzkumné cíle

Výše osobních nákladů

Spolufinancování soutěže

Doložení vlastnické struktury

Veřejné a neveřejné zdroje

Role aplikačního garanta a míra podpory

Subjekty certifikující metodiku

Rozpočet aplikačního garanta

výsledky

Smlouva mezi uchazeči projektu

vložení rodného čísla do systému ISTA

Účinná spolupráce

Zapojení Univerzita a komerční výstupy

Termín dosažení výstupu/výsledku

Prioritní výzkumná témata
Letter of Intent

Letter of Intent aplikačního garanta

ISTA − statutární orgán

Aplikační garant

Kraj jako &quot;další&quot; uchazeč − dokládání

Aplikační garant

určení míry podpory

Komerční výstupy a míra dotace

Finanční plán

Dotaz − ISTA Finanční ukazatele

Prokázání způsobilosti univerzity

Fyzická osoba −zveřejnění účetní závěrky

Délka řešení projektu dalšího uchazeče

Způsobilost

Zapojení aplikačního garanta

Dotaz k &quot;dalšímu uchazeči&quot; a k úvazkům

Rozsah návrhu projektu

Podíl v právnické osobě uchazeče

dotaz k aplikačnímu garantu

Letter of Intent

Prokázání režie − flat rate

Podpis Letter of intent

Smlouva o smlouvě budoucí

Program ÉTA_1.veřejná soutěž_dotazy
Způsob zápisu DPP či DPČ do ISTA + další

Nemožnost přidání stat. zástupce

rodné číslo

Způsob jednání za společnost u veřejnéVŠ

seznam nežádoucích oponentů

Finanční ukazatele − další účastník

Nejde uložit rodné číslo uchazeče

Datova schranka

Hlavní příjemce

doklady k prokázání způsobilosti

Prioritní výzkumný cíl

Problém s úpravou finančního plánu

Vyplneni rocneho cisla v aplikaci

APLIKAČNÍ GARANT

PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE

Maximální počet podaných návrhů projektů

Automatické vyplnenie uzáverky účetnej!!

Přidání uchazeče do projektu

Uzamčené tabulky v ISTA − fin.plán

Letter of Intent

Popis aktivity včetně použitých metod

Finanční plán − upřesnění

Způsob uplatnění řešení projektu

Výsledky nepodporované programem

Maximální přípustná výše financování pro

Místo realizace projektu

Nevyplnění položky Vlastníci/Akcionáři?

Možnosti zapojení partnera

Nezisková org. jako AG − typ organizace?

Praxe uchazeče

povinnost zveřejnit účetní závěrku

Vlastnická struktura

Účinná spolupráce

nastavení uchazečů za projekt

Výpočet úvazků

Tab: Výpočtené náklady a podpora na...

Čestné prohlášení − kam vyplnit čísla pr

Podání žádosti

Zpolatnění přístupu k SW

Definice výsledku

statutár

podpis dokumentu letter of intent

Uchazeči projektu

aplikační garant

aplikační garant

Výsledky
technický dotaz uzávěrka učetní

Finanční ukazatele NVF

Projektový management

Definice žadatele VI

Technický problém a aplikační garant

Veřejná soutěž

Obory projektu

Upřesnění zobrazeného často kladeného do

Povinné přílohy v programu ÉTA

výše a účel nákupu služeb

Neveřejné zdroje − ETA

certifikace

Rozdělení nákladů AV a EV

Obecné informace k Veřejné soutěži

údaje pro RT

relevance údajů za uchazeče − kraj

Úvazek DPP

Vkládání příloh

vlastníci/akcionáři za UP Olomouc

POdpora pro malé a střední podniky

Jak do fin. plánu zapracovat dohody?

správný formát názvu projektu  v CEP

výsledek projektu B nebo C u prg. ÉTA

Software

publikace

Ostatni osoby na projektu

automatická kontrola − veřejné zdroje

Obory projektu

Zdůvodnění nákladů v žádosti

Bonifikace

způsobilost

Kontrola finanční plán

Přílohy − vložení − nejsou v Seznamu

Dotaz − ISTA Finanční ukazatele

Finanční ukazatele

čestné prohlášení

Jak doplnit údaje za organizaci − UJEP

Nesoulad mezi příručkou pro uchazeče

problém s odesláním projektu − naléhavé

Přílohy v českém jazyce

údaje o aplikačním garantovi

Více zaměstnavatelů člena týmu

Úprava dat − statutární orgán

Účinná spolupráce

dotaz

dotaz k vlastnicke strukture

chybová hláška v kontrole
Chybová hláška ve finančním plánu

RČ statutární zástupce

Financni plan

aplikovaný výzkum vs experimentální vývo

Dotaz na plánovanou VS č. 2 programu ETA

osobné údaje

Neveřejné a veřejné zdroje

TA ČR ÉTA − dotaz ohledně příloh v IS IS
TA ČR ÉTA − dotaz ohledně příloh v IS IS

Definice a hodnoceni úvazku klíčových os

DPO− možnost dofinancování 20% z veř.zdr

osobné údaje

Soucet podilu vlastnictvi &gt; 100

Příloha návrhu projektu

spolufinancování

ETA 2018

zmizelé cíle

Vložení údajů

výsledky hodnocení

Hodnocení žádostí

Dotaz na vyhlášení 2. kola soutěže ÉTA

Dotaz na termín zveřejnění výsledků

výsledky první soutěže programu ÉTA

Termín vyhlášení výsledků ETA

Harmonogram veřejných soutěží 2018

Účastníci projektu

HELPdesk
často kladené dotazy 1. VS


