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Základní informace k programu GAMA, PP 1 

• Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne         
12. června 2013 č. 455,  v účinnosti od 17. 10. 2014. 
 

• Trvání programu: 2014 – 2019.  
 
• Veřejné soutěže proběhly v letech: 2014, 2015 a 2016. 

 
• Finanční pokrytí ze státního rozpočtu: 100 %. 
 
• Příjemci podpory: Výzkumné organizace dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
 

 
 
 
 
 



Program GAMA, údolí smrti 



Údolí smrti  
 
• Obrázek ukazuje tzv. „údolí smrti“, kde končí výsledky 

aplikovaného výzkumu a vývoje, které byly financovány              
z veřejných prostředků.  

 
• Lze říci, že tyto prostředky byly promarněny. 
 

• Častá příčina: Výsledky VaV nejsou připraveny ke komerčnímu 
využití, nelze je ani komerční sféře nabídnout. Je nutný 
dodatečný výzkum, který je nutno zaplatit - tzv. „proof of 
concept stage“. 

 



Podprogram 1 
• Je zaměřen na: 

o  Podporu využití výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných  
 organizacích  (VO) a jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro 
 uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních 
 postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou  
 pravděpodobností uplatnění na trhu.  
 
o Vytvoření či stabilizování tzv. systému komercializace. 
 

• Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování komerčního 
potenciálu, ale na financování „procesu“, který k tomuto ověřování 
slouží – vytvoření tzv. pre-seed fondu.  

 
• TA ČR nebude hodnotit vlastní připravenost výsledků VaV pro 

jejich budoucí využití, toto přenechá VO, ale schopnost VO toto 
ověřování zajistit.  
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GAMA, PP1 

● Dílčí projekt: 

o Je konkrétní projekt ověřování komerčního využití již existujícího 
výsledku VaV, který bude financován prostřednictvím příjemce. 

○ Je realizován pracovníky příjemce, kteří jsou za jeho realizaci 
odpovědní. 

○ Má svého řešitele „Řešitel dílčího projektu“, který bude po 
schválení dílčího projektu Radou pro komercializaci odpovědný 
příjemci za celkovou i odbornou úroveň dílčího projektu. 
 

● Výsledek dílčího projektu: 
○ Výsledek dle Programu GAMA, v souladu se Zadávací dokumentací 

a platnou Metodikou hodnocení. 
○ Ukončený dílčí projekt - musí být dosaženo alespoň 1 výsledku, 
○ Doba řešení je 6 - 36 měsíců. 

 



3. veřejná soutěž podprogramu 1 

• Byla vyhlášena dne 28. 1. 2016: 
 
o dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
 

o v souladu zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech   
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
v souladu s Rámcem. 
 

• V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělit mezi 
příjemce 126 mil. Kč na všechny roky řešení. 
 

• Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden 
projekt na celou dobu řešení je omezena na 21 mil. Kč. 

 



Jak podat/odeslat návrh projektu 

• Soutěžní lhůta:  29. 1. 2016 – 16. 3. 2016. 

• Elektronický návrh projektu se vyplňuje prostřednictvím             
IS Patriot na https://vyzvy.tacr.cz/ 

• Návrh projektu musí být elektronicky odeslán prostřednictvím           
IS Patriot do 16. 3. 2016 16:30:00 h. 

• Následně si uchazeč vygeneruje „Potvrzení podání 
elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ - musí být odesláno 
z datové schránky hlavního uchazeče do 16. 3. 2016 23:59:59 h. 

• Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže  
je upraven ve SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů           
do veřejné soutěže. 

 
 

https://vyzvy.tacr.cz/


Prokázání způsobilosti uchazečů  

• Uchazeč musí splňovat podmínky prokázání způsobilosti dané  
§ 18 Zákona. 

• V souladu se SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů  
do veřejné soutěže a Zadávací dokumentací 3. veřejné soutěže 
programu GAMA, podprogram 1. 

• Každý uchazeč prokazuje způsobilost samostatně ze své 
datové schránky do datové schránky poskytovatele nejpozději  
do 16. 3. 2016 23:59:59 h. 

• Rozhodující je datum odeslání z datové schránky 
uchazeče,  který prokazuje podmínky způsobilosti. 

 



Prokázání způsobilosti uchazeče 

● Uchazeč typu v.v.i. zasílá: 
○ čestné prohlášení za uchazeče 

 
● Uchazeč typu VŠ zasílá: 

○ čestné prohlášení za uchazeče 

○ výpis z rejstříku trestů rektora 
 

● Čestné prohlášení nemusí být podepsané (je zasíláno 
prostřednictvím datové schránky).  

 
● Uchazeč předkládá pouze 1 čestné prohlášení za statutární 

orgán, nikoliv za jednotlivé členy statutárního orgánu, 
nedokládá se výpis z Obchodního rejstříku nebo Zakládací 
listina. 



Doba řešení projektu 

● Termín zahájení řešení projektu:  

○ nejdříve 1. 7. 2016 
○ nejpozději 1. 1. 2017 

● Nejzazší datum ukončení řešení projektu:  31. 12. 2019 

● Délka řešení projektu:  

○ minimálně 36 měsíců 

○ maximálně 42 měsíců 

 



Návrh projektu 

• Předkládá se v českém jazyce, musí být úplný a obsahovat veškeré 
náležitosti dle zadávací dokumentace, uvedené informace musí být 
pravdivé a v souladu se skutečným stavem. 

• V minulosti nebyl a ani v současné době není řešen v rámci jiného 
projektu. 

• Uchazeč může do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
podat pouze jeden návrh projektu bez ohledu na to, zda se hlásí 
jako hlavní uchazeč nebo další účastník. 

• Uchazečem nemůže být  příjemce řešící projekt podpořený na 
základě jiné veřejné soutěže v rámci podprogramu 1 programu 
GAMA. 

• V případě, že se na řešení projektu podílí více uchazečů, musí být 
popsána spolupráce hlavního uchazeče a dalších účastníků, 
zejména popis způsobu řízení projektu, rozdělení práv a přístup k 
výsledkům projektu a zapojení dalšího účastníka do financování 
systému komercializace. 

https://drive.google.com/a/tacr.cz/file/d/0Bw01g_Q6NQogM09OdEpUeF9qSkE/view
https://drive.google.com/a/tacr.cz/file/d/0Bw01g_Q6NQogM09OdEpUeF9qSkE/view


Přílohy návrhu projektu 

● Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu 
prokázat existenci: 

○ systému komercializace (včetně jejího financování a ochrany 
duševního vlastnictví), 

○ Rady pro komercializaci, 

○ pracoviště managementu znalosti (CTT), 

○ koncepci podpory proof-of-concept aktivit, 

○ plán na udržitelnost aktivit proof-of-concept. 

 

Dokumenty prokazující splnění specifických požadavků kladených na 
hlavního uchazeče dle zadávací dokumentace musí být v době podání 
návrhu projektu platné a podepsané! 



Výsledky projektu 

• Výsledek projektu závisí na výsledcích budoucích dílčích projektů. 
• Návrh projektu musí zahrnovat dosažení druhů výsledků 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje. 
• Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené platnou 

Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a 
hodnocení výsledků ukončených programů: 

○  P - Patent, 

○  G - technicky realizovatelné výsledky (prototyp, funkční vzorek), 

○  Z - Poloprovoz, ověřená technologie, 

○  R - Software, 

○  F - Průmyslový a užitný vzor 

○  O - Ostatní výsledky (spin-off, start-up společnosti, počet 
uzavřených licenčních smluv, počet dalších uzavřených smluv 
souvisejících s transferem duševního vlastnictví v oblasti 
výzkumu). 



Start-up/Spin-off 

● Nad rámec všeobecných podmínek se pro účely 3. veřejné 
soutěže uznávají náklady na vypracování podnikatelského 
plánu k založení těchto typů Start-up podniků formou Spin-off: 
 
○ s majetkovou účastní výzkumné organizace, kdy tato majetková 

účast odpovídá podílu know-how, které výzkumná organizace do 
firmy vkládá, 
 

○ spin-off firma, která byla založena proto, aby využívala licence na 
know-how patřící výzkumné organizaci za odpovídající finanční 
částku vycházející z tržní hodnoty.  
 

● Maximální podpora je zde stanovena do výše 100 %. 
 



Návrh projektu - kontrola  

● Pro jednodušší postup při vyplňování elektronického návrhu projektu 
(přihlášky), doporučujeme otevřít návrh projektu ve dvou oknech, kde v jednom 
můžete sledovat souhrn chybových upozornění a v druhém postupně vyplňovat 
návrh projektu.  

● Nemusíte se tak zpětně vracet k chybně vyplněným bodům, ale můžete pracovat 
se systémem interaktivně. 

● Detailnější popis konkrétních bodů návrhu projektu je rozveden v Příručce pro 
uchazeče, která slouží jako nápověda pro vyplnění návrhu projektu 
 (ke stažení na www.tacr.cz         program Gama          3.veřejná soutěž). 



Helpdesk 

 
● Dotazy k této veřejné soutěži budou vyřizovány 

prostřednictvím aplikace HELPDESK (pod níže uvedenou 
www adresou). 
 

● Často kladené otázky a jejich odpovědi jsou k dispozici taktéž 
na internetové stránce 

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

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


Dokumenty spojené s  
3. veřejnou soutěží (doporučené) 

• Zadávací dokumentace pro 3. veřejnou soutěž programu GAMA 

• Příručka pro uchazeče 

• SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné 

soutěže. 

• SME-2h Hodnocení návrhů projektů ve 3. veřejné soutěži 

programu GAMA 

• Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory + specifické 

podmínky 

• Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední 

věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014 
 



Hodnoticí proces 

 
 
● Hodnotící proces je upraven ve SME-2h Hodnocení návrhů 

projektů ve 3. veřejné soutěži programu GAMA. 

● 2 oponenti → 2 posudky ve veřejné soutěži. 

● Zpravodaj  →  souhrnná hodnoticí zpráva. 

● Hodnocení Radou programu. 

● Hodnocení předsednictvem TA ČR. 
 

● Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny do 30. 6. 2016  
na internetové adrese http://www.tacr.cz. 



 
 
 
 



Realizace projektů 

● Příjemce předkládá poskytovateli ke schválení dílčí projekty 
na předepsaném formuláři „Krycí list dílčího projektu“. 
 

● Poskytovatel je oprávněn uplatnit připomínky k dílčímu 
projektu ve lhůtě 15 pracovních dnů od jejich doručení.  
V případě, že se poskytovatel v této lhůtě nevyjádří, je možné 
dílčí projekt realizovat. 

● Způsobilé náklady dílčích projektů odpovídají Všeobecným 
podmínkám v3. 



Realizace projektů 



Děkujeme za pozornost 

www.tacr.cz 
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