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Příručka uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky) 

V případě pochyb či rozporu mezi pokyny v této příručce a ostatními součástmi zadávací dokumentace 
soutěže mají ostatní součásti před touto příručkou přednost. 
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Registrace a přihlášení do systému 

Informační systém VaVaI Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete na webové adrese 
https://trio.mpo.cz  

Na uvítací obrazovce jsou k dispozici pokyny pro vytvoření uživatelského účtu (registraci), po němž je 
teprve možné se do systému přihlásit: 

Pokud již máte vytvořenu registraci, přihlaste se pomocí Vašeho uživatelského jména (e-mail uvedený 
při registraci) a hesla. Pokud si již heslo nepamatujete, klikněte na tlačítko “Zapomenuté heslo“ 
a nechte si heslo znovu zaslat. 

Pokud ještě svoji registraci nemáte vytvořenu, je třeba se nejdříve zaregistrovat. Klikněte tedy na 
tlačítko „Registrace“, vyplňte požadované údaje, registraci odešlete a vyčkejte, než obdržíte aktivační 
e-mail. Tento e-mail obsahuje odkaz, jehož prostřednictvím potvrdíte Vaši registraci a na základě 
tohoto potvrzení Vám bude vytvořen uživatelský účet. V tom okamžiku Vám již nic nebrání v přihlášení 
do systému. 

Proč je vyžadováno potvrzení registrace? Potvrzení registrace je vyžadováno z důvodu zvýšení 
bezpečnosti Vašich dat a celého systému. Díky tomuto mechanismu se nemůže nikdo cizí registrovat 
ani vystupovat pod Vaším jménem (e-mailem).  

Údaji povinně vyplňovanými v registračním formuláři jsou Jméno, Příjmení, E-mail, Přístupové heslo 
(volí si uživatel dle pokynu kontextové nápovědy k minimální délce hesla apod.). Na úvodní obrazovce 
pod výše uvedeným textem naleznete také odkaz na podrobnější informace o zpracování osobních 
údajů, včetně způsobu uplatnění práv subjektu údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“). 

Pokyny pro podání žádosti a pro práci se systémem 

Co nejdříve? 
Pro podání žádosti o poskytnutí podpory na realizaci projektu v aktuálně vyhlášené veřejné soutěži si 
nejprve podrobně prostudujte příslušnou zadávací dokumentaci veřejné soutěže, uvedenou 
na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-
vyzkumu-a-vyvoje/.  
Pro správné vyplnění elektronické přihlášky si následně pečlivě pročtěte níže uvedený text, Vaše práce 
se systémem tak bude rychlejší, efektivnější a příjemnější. 
 
Jak lze podat žádost o poskytnutí podpory? 
K podání žádosti o podporu (v této elektronické přihlášce je také označována jako „projekt“) je třeba 
udělat následující: přes tlačítko "Nový projekt" založit žádost, vyplnit všechny povinné údaje 
v elektronické přihlášce, přiložit všechny požadované přílohy včetně vlastního návrhu projektu 
zpracovaného podle závazné osnovy, přihlášku elektronicky odeslat, vytisknout a doručit v písemné 
formě poskytovateli podle podrobných pokynů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné soutěže 
(kapitole 8). 
 
Co mohu s projektem (= elektronickou přihláškou) dělat v průběhu vyplňování? 
V průběhu vyplňování žádosti o podporu nejste nijak omezováni, můžete tedy svůj projekt průběžně 
kontrolovat, tisknout do PDF a sdílet s ostatními uživateli. 
 
Mohu projekt smazat? 
Projekt smazat můžete, ale pouze do doby, než ho elektronicky odešlete (a jen pokud jste „vlastníkem“ 
projektu). 
 

https://trio.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
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Jsou součástí projektu nějaké přílohy? 
Do elektronické přihlášky se vkládají přílohy jako je vlastní návrh projektu, smlouva o účasti na řešení 
projektu apod. Všechny přílohy jsou akceptovány pouze ve formátu PDF a každá příloha může mít 
maximální velikost 10 MB. Některé přílohy jsou označeny jako povinné a musí být přiloženy za všech 
okolností, jiné přílohy se týkají jen některých typů uchazečů či specifických případů. Dbejte na to, aby 
součástí elektronické verze žádosti o podporu byly všechny přílohy požadované zadávací dokumentací 
veřejné soutěže. (Zda se přikládají také k listinné podobě žádosti, případně mají být i originálně 
podepsány, je specifikováno v kapitole 8 a Příloze II. zadávací dokumentace soutěže).  
 
Kdy mohu projekt tisknout? 
Projekt můžete tisknout kdykoli (pro vlastní potřebu). Dokud není projekt elektronicky odeslán, umožní 
Vám systém tisk pouze pracovní verze přihlášky, kterou od konečné verze rozpoznáte podle vodoznaku 
"Pracovní verze".  
Jako součást písemné žádosti o podporu však musíte přiložit konečnou verzi přihlášky, kterou lze 
vytisknout až po jejím elektronickém odeslání. 
 
Kdy a jak mohu projekt sdílet? 
Projekt můžete sdílet kdykoli. Je však nutné, aby uživatel, kterému chcete projekt sdílet, měl vytvořený 
účet v systému. Pokud chcete sdílet s jiným uživatelem celý projekt, ve formuláři pro sdílení projektu 
zadejte jeho e-mailovou adresu, vyhledejte jej, nastavte úroveň sdílení (pouze pro čtení / pro čtení 
i úpravy), přidejte uživatele do seznamu a změny uložte. Uživateli, se kterým projekt sdílíte, se v jeho 
nabídce "Mé projekty" objeví i Váš sdílený projekt. POZOR: určité operace (odeslání finální podoby, 
smazání projektu) smí i poté provádět pouze původní „vlastník“ projektu. 
 
Kdy mohu projekt odeslat? 
Je třeba zdůraznit, že před samotným odesláním by si měl každý uživatel velmi pečlivě vizuálně 
zkontrolovat svá zadaná data. Systém Vás v rámci svých vnitřních kontrol upozorní v případě, 
že nemáte vyplněna povinná pole, nebo jsou nesprávně zadány některé údaje. Nedokáže však 
rozpoznat gramatické chyby, překlepy, zadání údaje do jiného než zamýšleného vstupního pole, 
chybějící nepovinné přílohy apod. Kontroly systému také nemohou zohledňovat všechny varianty, 
proto ani když kontrola v systému žádnou chybu nehlásí, není to zárukou správného vyplnění 
přihlášky, za to je plně zodpovědný uchazeč o podporu! 
Projekt můžete odeslat ve chvíli, kdy kontrolní formulář nehlásí žádné „Chyby“. Při kontrole mohou být 
případně zobrazena i “Upozornění“, která technicky nebrání odeslání žádosti, avšak mohou 
upozorňovat na závažné skutečnosti jako je např. vyplněná nulová výše dotace u uchazeče. Záleží 
pouze na uživateli, zda upozornění prověří a opraví, nebo je bude ignorovat a projekt odešle. 
 
Kde se dozvím, co a jak mám vyplnit? 
Čtěte pečlivě nápovědné texty i texty hlášek, které Vám systém bude v průběhu práce zobrazovat. 
Při najetí ukazatele myši nad jakýkoli ovládací prvek (tlačítko, vstupní pole apod.) Vám bude zobrazena 
krátká kontextová nápověda. Při vybrání, resp. kliknutí do vstupního pole Vám bude zobrazena 
komplexní nápověda v levém dolním rohu (obsahuje informace o povinnosti vyplnit dané pole, tvaru 
zadávané hodnoty apod.). Nápovědné texty slouží jako podpora pro uchazeče, je třeba je však vždy 
vnímat v kontextu podmínek soutěže (viz hlavní soubor zadávací dokumentace). 
 
Co znamenají jednotlivé barvy a orámování vstupních polí? 
 

 

pole k vyplnění - vyplnění pole není povinné. Data formuláře lze uložit bez vyplnění hodnoty 
tohoto pole.  

 

právě vyplňované pole - pole je jemně podbarveno, abyste vždy věděli, ve kterém poli se 
právě nacházíte.  
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neaktivní pole - toto pole je neaktivní a pouze pro čtení.  

 

povinné pole - vyplnění pole je povinné. Data formuláře nelze uložit bez vyplnění hodnoty 
tohoto pole.  

 

vyžadované pole - vyplnění pole je povinné při elektronickém odesílání projektu. Data 
formuláře lze uložit bez vyplnění hodnoty tohoto pole, nelze však projekt elektronicky 
odeslat, dokud není toto pole vyplněné.  

 

Nesprávně vyplněné pole.  

 
 
Jak je to s ukládáním provedených změn? 
I když systém ve většině případů detekuje při přechodu z formuláře na formulář provedené změny, 
nezapomínejte si tyto změny průběžně ukládat. Zabráníte tak zbytečné ztrátě Vašich dat. Pokud byly 
Vámi provedené změny úspěšně uloženy, zobrazí se v pravém dolním rohu výrazně viditelné zatržítko. 
V opačném případě budete Vy i pracovníci technické podpory informováni o vzniklé chybě a bude tak 
umožněno promptní řešení vzniklé situace. 

Založení projektu 

Kliknutím na tlačítko „Nový projekt“ v menu na pravé straně obrazovky se dostanete do formuláře, 
kde vyplníte pracovní název projektu (ten slouží pouze pro Vaši orientaci a max. délka je 64 znaků; 
nejde o oficiální název projektu, který vyplníte až později v bodě 1.2 založeného projektu). Ostatní 
údaje jsou předvyplněny automaticky. 
V posledním řádku formuláře zaškrtněte políčko „Přihlášení projektu do výzvy“ a na spodní liště okna 
klikněte na tlačítko „Založit“. (Pokud nevidíte spodní lištu s tlačítkem Založit, řiďte se upozorněním na 
typické technické problémy a jejich řešení v části „Pokyny a FAQ“ v informačním systému nebo 
kontaktujte technickou podporu.) 
 

Mé projekty 

Po kliknutí na tlačítko „Mé projekty“ v menu na pravé straně obrazovky se Vám zobrazí seznam 
projektů, které jste buď sami založili nebo Vám přístup k nim nasdílel jiný uživatel v systému. 
 
U každého projektu máte vpravo nahoře ikony s následujícími funkcemi: 

 Otevřít – Kliknutím na tuto ikonu otevřete formulář žádosti o podporu.  

 Zkontrolovat  

 Tisk  

 Sdílet  

 Odeslat  

 Smazat  
 
U nasdílených projektů máte dostupné jen některé tyto funkce (tzn. Sdílet, Odeslat a Smazat má 
dostupné vždy jen vlastník projektu, ostatní uživatelé vidí pouze tlačítka Otevřít, Zkontrolovat a Tisk). 
 
V další části Příručky je uvedeno, jaké konkrétní údaje se do žádosti v jejích jednotlivých částech 
vyplňují.  
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Část 1. Identifikační údaje projektu 

V části 1. se automaticky vygeneruje kód projektu (pole 1.1.).  
Další údaje vyplňuje uchazeč buď zadáním do textového pole (u každého je označen limitní počet 
znaků, které lze použít) nebo výběrem ze zadaného seznamu. 
 
Přihláška v zásadě předpokládá postupné vyplňování částí 1. až 4. Postup nemusíte dodržet, vezměte 
však na vědomí, že některé pozdější části nebo kontroly mohou být podmíněny vyplněním částí 
předchozích. 

 
Část 1. přihlášky obsahuje následující pole: 

1.1. Identifikační kód projektu 

Identifikační kód projektu je vygenerován systémem. 

 

1.2. Název projektu v českém jazyce 

Vyplňte název projektu, který musí co nejlépe vystihovat podstatu projektového záměru (neměl by být 
tvořen např. pouze zkratkou). Název projektu lze opravovat do okamžiku odeslání kompletní žádosti, 
poté již měnit nelze.  

Maximální rozsah 254 znaků. 

 

1.3. Název projektu v anglickém jazyce 

Uveďte  název  projektu  v  anglickém  jazyce.  Obsahově  musí  odpovídat  názvu  projektu uvedeném 
v bodě 1.2.  

Maximální rozsah 254 znaků. 

 

1.4. Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP 

Vyberte relevantní kód důvěrnosti údajů, které budou poskytnuty do Informačního systému VaVaI. 
V soutěži jsou akceptovány pouze následující kódy z číselníku části CEP: 

S = úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů; 

C = předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název 
projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu 
dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné. 

 

1.5. Hlavní obor výzkumu, vývoje a inovací podle číselníku IS VaVaI 

Vyberte z číselníku obor, který nejlépe odpovídá zaměření projektu. 

 

1.6. Vedlejší obor výzkumu, vývoje a inovací podle číselníku IS VaVaI 

Vyberte z číselníku další obor, který je relevantní k zaměření projektu. 
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1.7. Prioritní cíle dle NPOV 

Vyberte z uvedené tabulky relevantní cíl, kterému nejlépe předmět řešení projektu odpovídá, a označte 
variantu „Hlavní“. Nepovinně můžete vybrat u jednoho dalšího cíle možnost „Vedlejší“. 

Ve formuláři jsou uvedeny všechny dílčí prioritní cíle z Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje 
a inovací, které jsou přípustné v této veřejné soutěži (viz také Příloha I.2 zadávací dokumentace). 

Bližší vysvětlení, jakým způsobem projekt přispěje k naplnění vybraných cílů NPOV, uveďte v návrhu 
projektu, který se přikládá v části 5. 

 

1.8. Oblast klíčových technologií (KETs), na niž má projekt vazbu 

Vyberte ve formuláři alespoň jednu, nanejvýše pak dvě oblasti KETs, na které má navrhovaný projekt 
vazbu. Povinně se označí jedna oblast jako „hlavní“, nepovinně jedna další jako „vedlejší“. Vybírá se 
z následujících oblastí: 

- Fotonika 
- Mikro- a nanoelektronika 
- Nanotechnologie 
- Průmyslové biotechnologie 
- Pokročilé materiály 
- Pokročilé výrobní technologie  

Pro lepší orientaci, jaké technologie jednotlivé oblasti zahrnují, slouží Příloha I.3 Zadávací dokumentace. 

Bližší vysvětlení, jakou vazbu má projekt na vybranou oblast / oblasti KETs, uvede uchazeč v návrhu 
projektu, který přikládá v části 5. 

 

1.9. Oborové zaměření projektu podle CZ - NACE  

Vyberte ze seznamu jednu možnost, která nejlépe odpovídá oborovému zaměření projektu. Zásadní je, 
ve kterém odvětví hospodářství bude v praxi využitelný hlavní výsledek projektu. 

Pozn.: z číselníku byl ve srovnání s minulými soutěžemi vypuštěn NACE 72 (výzkum a vývoj), aby nebyl 
chybně vybírán jako NACE zaměření uchazeče. Správně má být vybrán NACE, kam je směřováno 
uplatnění výsledku. 

 

1.10. Kategorie výzkumu, vývoje a inovací  

Podle převažujících činností v projektu (rozhodující je nákladové hledisko) vyberte jednu z nabízených 
možností - možnost AP je zde chápána jako průmyslový výzkum, možnost VV jako experimentální vývoj.  

Projekt je přiřazen do kategorie VV, pokud náklady na experimentální vývoj činí alespoň 50 % celkových 
nákladů projektu. 

 

1.11. Umístění projektu  

Vyplňte adresní údaje místa, kde bude probíhat převážná část projektových aktivit (měřeno náklady). 
Bude se zpravidla jednat o adresu provozovny uchazeče, údaje se tedy mohou shodovat se sídlem 
některého z uchazečů. 

Tento údaj nemá žádný vliv na poskytnutí podpory danému projektu, neboť program TRIO není nijak 
regionálně zaměřen ani nepoužívá žádné bonifikace za umístění v určitém regionu. Umístění v kraji 
Ústeckém nebo Karlovarském však drobně rozšiřuje výběr z priorit tzv. RIS3 strategie (viz bod 1.12). 
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1.11.1. Název ulice 

Uveďte úřední název ulice nebo prostranství. (V případě adresy bez ulice uveďte název obce.) 

1.11.2. Číslo popisné 

Uveďte číslo popisné. 

1.11.3. Číslo orientační 

Uveďte číslo orientační. 

1.11.4. Obec 

Uveďte město nebo obec. 

1.11.5. Část obce  

Uveďte část obce, městskou část nebo obvod. 

1.11.6. PSČ 

Uveďte poštovní směrovací číslo (bez mezer). 

1.11.7. Okres 

Vyberte z uvedených okresů. 

1.11.8. Kraj 

Vyberte z uvedených krajů. 

 

1.12. Oblast inteligentní specializace ČR dle národní RIS3 strategie 

Vyberte (nepovinně) jednu z nabízených oblastí, pokud je zaměření projektu v souladu s prioritami 
popsanými v Příloze I.5 (části A) zadávací dokumentace. Výběr je prováděn z následujícího číselníku. 
Možnost výběru oblasti „Chemie a chemický průmysl“ a „Gumárenství a plastikářství“ platí pouze pro 
projekty realizované v Karlovarském, v případě první jmenované též v Ústeckém kraji. 

Pokročilé stroje / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl - Strojírenství – 
mechatronika 

Pokročilé stroje / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl - Energetika 

Pokročilé stroje / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl - Hutnictví 

Digital Market Technologies a Elektrotechnika - Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku  

Digital Market Technologies a Elektrotechnika - Digitální ekonomika a digitální obsah 

Dopravní prostředky pro 21. století - Automotive 

Dopravní prostředky pro 21. století - Letecký a kosmický průmysl 

Dopravní prostředky pro 21. století - Železniční a kolejová vozidla 

Péče o zdraví, pokročilá medicína - Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky a Life 
Sciences 

Kreativní česko - Tradiční kulturní a kreativní průmysly 

Chemie a chemický průmysl – pouze pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj 

Gumárenství a plastikářství – pouze pro Karlovarský kraj 
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1.13. Vazba na program Horizont 2020 

Zvolte ANO, pokud navrhovaný projekt splnil kritéria podpory kvalitních projektů VaVaI, které byly 
podány do programu H2020, byly řádně ohodnoceny, získaly dostatečný počet bodů překračující práh 
pro poskytnutí podpory, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků v programu H2020 nemohly 
být finančně podpořeny. 

Projekty s prokázanou výše uvedenou vazbou k H2020 mohou získat příslušné body v bodovaném 
kritériu č. 6 (viz kap. 4.2 zadávací dokumentace soutěže). 

Pokud jste zvolili „ANO“, uveďte v následujícím textovém poli stručnou identifikaci konkrétního projektu 
podaného do Horizont2020 a vyjmenujte dokumenty, které přiložíte v části 5. přihlášky k prokázání 
vazby návrhu k uvedenému projektu H2020.  

V části 5 elektronické přihlášky pak přiložte dokument, který dokládá výsledek hodnocení projektu 
v H2020. Zároveň přiložte popis veškerých podstatných změn, které byly v návrhu projektu provedeny 
proti verzi hodnocené v H2020 (z popisu musí být zřejmé, zda došlo k úpravě parametrů projektu 
pro vyhovění podmínkám programu TRIO, nebo pouze k úpravě časového harmonogramu realizace 
a úpravě popisu projektu dle zadané povinné osnovy v programu TRIO, případně k jiným úpravám). 

 

1.14. Automotive – vazba na téma zakotvené v Akčním plánu 

Vyberte (nepovinně) jednu z nabízených oblastí, pokud je zaměření projektu v souladu s prioritami 
popsanými v Příloze I.5 (části B) zadávací dokumentace. Prokázaná vazba v této oblasti bude 
zohledněna při hodnocení bodovaného kritéria č. 6 (viz kap. 4.2 zadávací dokumentace).  

Témata vychází z priorit identifikovaných v Akčním plánu přiloženém k Memorandu mezi vládou ČR 
a Sdružením automobilového průmyslu, který byl (společně s tímto memorandem) schválen usnesením 
vlády ze dne 25. září 2017 č. 686. 

Výběr je prováděn z následujícího číselníku. 

1) E-mobilitní technologie / zelená mobilita – komponenty a řízení pohonů  

2) Infrastruktura a komunikace – integrace automatizovaných dopravních prostředků 
elektromobility a „zelené mobility“ do dopravního systému  

3) Průmysl 4.0, Produkt 4.0  

4) Vozidlo jako celek a možnosti jak snížit jeho negativní vliv na životní prostředí  

5) Safety & Security  

6) Nekonvenční/inovativní vývojové postupy a metody s využitím simulací a systémů virtuální 
reality. 

7) Interakce s rozhraní stroj vs. uživatel, stroj vs. účastník dopravního provozu  

8) Uživatelská akceptace systémů a pravidel autonomní mobility  

9) Software algoritmy (zpracování, plánování a vyhodnocení) a nástroje pro vývoj a testování. 

10) Senzorika a akční členy dopravních prostředků  

11) Mobilita jako služba, prognostika v oblasti mobility. 

 

1.15. Hlavní a vedlejší obor dle číselníku vědních oborů Frascati 

Povinně vyberte jeden obor jako hlavní a jeden jako vedlejší podle zaměření projektu. 
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viz číselníky na rvvi.cz – Vědní obory OECD – číselník uvádí Kód oboru a Název oboru (ze tří úrovní se 
vybírá na té nejdetailnější!): 

10000 1. Natural Sciences  

10100 1.1 Mathematics  

10101 Pure mathematics  

10102 Applied mathematics  

10103 Statistics and probability  

10200 1.2 Computer and information sciences  

10201 Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect 
to be 5.8)  

10300 1.3 Physical sciences  

10301 Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction 
with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)  

10302 Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)  

10303 Particles and field physics  

10304 Nuclear physics  

10305 Fluids and plasma physics (including surface physics)  

10306 Optics (including laser optics and quantum optics)  

10307 Acoustics  

10308 Astronomy (including astrophysics,space science)  

10400 1.4 Chemical sciences  

10401 Organic chemistry  

10402 Inorganic and nuclear chemistry  

10403 Physical chemistry  

10404 Polymer science  

10405 Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)  

10406 Analytical chemistry  

10500 1.5. Earth and related environmental sciences  

10501 Hydrology  

10502 Oceanography  

10503 Water resources  

10504 Mineralogy  

10505 Geology  

10506 Paleontology  

10507 Volcanology  

10508 Physical geography  

10509 Meteorology and atmospheric sciences  

10510 Climatic research  

10511 Environmental sciences (social aspects to be 5.7)  

10600 1.6 Biological sciences  

10601 Cell biology  

10602 Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology  

10603 Genetics and heredity (medical genetics to be 3)  

10604 Reproductive biology (medical aspects to be 3)  

10605 Developmental biology  

10606 Microbiology  

10607 Virology  



Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO 
Příloha III. 

 

10/32 
 

10608 Biochemistry and molecular biology  

10609 Biochemical research methods  

10610 Biophysics  

10611 Plant sciences, botany  

10612 Mycology  

10613 Zoology  

10614 Behavioral sciences biology  

10615 Ornithology  

10616 Entomology  

10617 Marine biology, freshwater biology, limnology  

10618 Ecology  

10619 Biodiversity conservation  

10620 Other biological topics  

10700 1.7 Other natural sciences  

20000 2. Engineering and Technology  

20100 2.1 Civil engineering  

20101 Civil engineering  

20102 Construction engineering, Municipal and structural engineering  

20103 Architecture engineering  

20104 Transport engineering  

20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering  

20201 Electrical and electronic engineering  

20202 Communication engineering and systems  

20203 Telecommunications  

20204 Robotics and automatic control  

20205 Automation and control systems  

20206 Computer hardware and architecture  

20300 2.3 Mechanical engineering  

20301 Mechanical engineering  

20302 Applied mechanics  

20303 Thermodynamics  

20304 Aerospace engineering  

20305 Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);  

20306 Audio engineering, reliability analysis  

20400 2.4 Chemical engineering  

20401 Chemical engineering (plants, products)  

20402 Chemical process engineering  

20500 2.5 Materials engineering  

20501 Materials engineering  

20502 Paper and wood  

20503 Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)  

20504 Ceramics  

20505 Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre 
fabrics; filled composites)  

20506 Coating and films  

20600 2.6 Medical engineering  

20601 Medical engineering  
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20602 Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) 
(Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, 
sensors])  

20700 2.7 Environmental engineering  

20701 Environmental and geological engineering, geotechnics  

20702 Petroleum engineering (fuel, oils)  

20703 Mining and mineral processing  

20704 Energy and fuels  

20705 Remote sensing  

20706 Marine engineering, sea vessels  

20707 Ocean engineering  

20800 2.8 Environmental biotechnology  

20801 Environmental biotechnology  

20802 Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental 
management  

20803 Environmental biotechnology related ethics  

20900 2.9 Industrial biotechnology  

20901 Industrial biotechnology  

20902 Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) 
biocatalysis, fermentation  

20903 Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, 
bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials  

21000 2.10 Nano-technology  

21001 Nano-materials (production and properties)  

21002 Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)  

21100 2.11 Other engineering and technologies  

21101 Food and beverages  

30000 3. Medical and Health Sciences  

30100 3.1 Basic medicine  

30101 Human genetics  

30102 Immunology  

30103 Neurosciences (including psychophysiology)  

30104 Pharmacology and pharmacy  

30105 Physiology (including cytology)  

30106 Anatomy and morphology (plant science to be 1.6)  

30107 Medicinal chemistry  

30108 Toxicology  

30109 Pathology  

30200 3.2 Clinical medicine  

30201 Cardiac and Cardiovascular systems  

30202 Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)  

30203 Respiratory systems  

30204 Oncology  

30205 Hematology  

30206 Otorhinolaryngology  

30207 Ophthalmology  

30208 Dentistry, oral surgery and medicine  

30209 Paediatrics  
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30210 Clinical neurology  

30211 Orthopaedics  

30212 Surgery  

30213 Transplantation  

30214 Obstetrics and gynaecology  

30215 Psychiatry  

30216 Dermatology and venereal diseases  

30217 Urology and nephrology  

30218 General and internal medicine  

30219 Gastroenterology and hepatology  

30220 Andrology   

30221 Critical care medicine and Emergency medicine  

30223 Anaesthesiology  

30224 Radiology, nuclear medicine and medical imaging  

30225 Allergy  

30226 Rheumatology  

30227 Geriatrics and gerontology  

30229 Integrative and complementary medicine (alternative practice systems)  

30230 Other clinical medicine subjects  

30300 3.3 Health sciences  

30301 Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psycho-oncology, political and social 
effects of biomedical research)  

30302 Epidemiology  

30303 Infectious Diseases  

30304 Public and environmental health  

30305 Occupational health  

30306 Sport and fitness sciences  

30307 Nursing  

30308 Nutrition, Dietetics  

30309 Tropical medicine  

30310 Parasitology  

30311 Medical ethics  

30312 Substance abuse  

30400 3.4 Medical biotechnology  

30401 Health-related biotechnology  

30402 Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted 
reproduction)  

30403 Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence 
the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions 
[pharmacogenomics, gene-based therapeutics])  

30404 Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)  

30405 Medical biotechnology related ethics  

30500 3.5 Other medical sciences  

30501 Forensic science  

30502 Other medical science  

40000 4. Agricultural and veterinary sciences  

40100 4.1 Agriculture, Forestry, and Fisheries  
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40101 Agriculture  

40102 Forestry  

40103 Fishery  

40104 Soil science  

40105 Horticulture, viticulture  

40106 Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)  

40200 4.2 Animal and Dairy science  

40201 Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)  

40202 Pets  

40203 Husbandry  

40300 4.3 Veterinary science  

40301 Veterinary science  

40400 4.4 Agricultural biotechnology  

40401 Agricultural biotechnology and food biotechnology  

40402 GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips 
and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, 
biopharming  

40403 Agricultural biotechnology related ethics  

40500 4.5 Other agricultural sciences  

50000 5. Social Sciences  

50100 5.1 Psychology and cognitive sciences  

50101 Psychology (including human - machine relations)  

50102 Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental 
disabilities);  

50103 Cognitive sciences  

50200 5.2 Economics and Business  

50201 Economic Theory  

50202 Applied Economics, Econometrics  

50203 Industrial relations  

50204 Business and management  

50205 Accounting  

50206 Finance  

50300 5.3 Education  

50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]  

50302 Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)  

50400 5.4 Sociology  

50401 Sociology  

50402 Demography  

50403 Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)  

50404 Anthropology, ethnology  

50500 5.5 Law  

50501 Law  

50502 Criminology, penology  

50600 5.6 Political science  

50601 Political science  

50602 Public administration  

50603 Organisation theory  
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50700 5.7 Social and economic geography  

50701 Cultural and economic geography  

50702 Urban studies (planning and development)  

50703 Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)  

50704 Environmental sciences (social aspects)  

50800 5.8 Media and communications  

50801 Journalism  

50802 Media and socio-cultural communication  

50803 Information science (social aspects)  

50804 Library science  

50900 5.9 Other social sciences  

50901 Other social sciences  

50902 Social sciences, interdisciplinary  

60000 6. Humanities and the Arts  

60100 6.1 History and Archaeology  

60101 History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective 
headings)  

60102 Archaeology  

60200 6.2 Languages and Literature  

60201 General language studies  

60202 Specific languages  

60203 Linguistics  

60204 General literature studies  

60205 Literary theory  

60206 Specific literatures  

60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion  

60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology  

60302 Ethics (except ethics related to specific subfields)  

60303 Theology  

60304 Religious studies  

60400 6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music)  

60401 Arts, Art history  

60402 Architectural design  

60403 Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)  

60404 Folklore studies  

60405 Studies on Film, Radio and Television  

60500 6.5 Other Humanities and the Arts 

 

1.16. Souběžné podání obdobného projektu 

Nepovinné pole, max. 500 znaků. (Vyplnění či nevyplnění pole je na uchazeči, jeho smyslem je 
předcházet nejasnostem a zdržením při posuzování případných „duplicit“ mezi různými žádostmi 
o podporu.) 

Pokud shodný nebo částečně se obsahově překrývající návrh projektu buď uchazeč-koordinátor, nebo 
některý z dalších účastníků projektu podali či zamýšlí do poloviny roku 2019 přihlásit do jiného 
dotačního programu (soutěže / výzvy – a to i jiných poskytovatelů), uvede se zde označení již podané 
žádosti nebo název programu, kam bude pravděpodobně žádost podána se stručným vysvětlením 
k překryvu.  
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Lze uvést také vysvětlení k žádostem obdobného zaměření, avšak bez překryvu, které jsou rovněž teprve 
ve fázi hodnocení (tj. nejsou uvedeny v části 3.1.9. Čestné prohlášení, kde se uvádí již podpořené 
projekty obdobného zaměření) – aby bylo poskytovateli zřejmé, že nehrozí v případě úspěchu žádostí 
v obou dotačních programech riziko duplicitního financování shodných činností. 

 

1.17. „Neakceptovatelný oponent“ 

Nepovinné pole, max. 500 znaků. 

Uchazeč má možnost stručně komentovat, jaký oponent by pro něho mohl být „neakceptovatelný“, 
z důvodu např. konkurenčních vztahů v oboru, kde uchazeč působí.  

Nepovinná jsou veškerá uvedená pole (jméno, příjmení, atd.), lze tedy nevhodnost výběru oponenta 
definovat např. podle jeho zaměstnavatele na úrovni organizace nebo v případě výzkumných organizací 
lépe na úrovni organizační jednotky / konkrétního pracoviště, není nutné uvádět jméno oponenta. 

Poskytovatel dle svého uvážení k těmto poznámkám může přihlédnout při výběru nezávislých 
odborníků pro hodnocení projektu.  
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Část 2. Charakteristika projektu 

 

V této části uchazeč vyplní základní údaje týkající se cílů, doby trvání, předpokládaných výsledků 
projektu a motivačního účinku poskytnutí veřejné podpory. Etapy řešení projektu jsou uvedeny v části 
4.2. přihlášky, podrobnější popis projektu je třeba uvést v samostatné příloze – návrhu projektu.  

 

Část 2. přihlášky obsahuje následující pole: 

2.1. Cíle řešení projektu v českém jazyce 

Popište hlavní cíle řešení projektu. Formulace musí jasně a srozumitelně vystihnout podstatu řešení 
projektu, hlavní plánovaný výsledek a jeho budoucí využití v praxi v kontextu cílů programu TRIO. 

Maximální délka 2000 znaků. 

 

2.2. Cíle řešení projektu v anglickém jazyce 

Uveďte cíle řešení projektu v anglickém jazyce. Obsahově musí odpovídat popisu uvedenému v bodě 
2.1. 

Maximální délka 2000 znaků. 

 

2.3. Klíčová slova v českém jazyce 

Uveďte klíčová slova vystihující zaměření projektu a jeho očekávaných výsledků. Používejte pokud 
možno standardní terminologii pro daný obor. Klíčové slovo může tvořit i slovní spojení (více slov 
oddělených mezerou). Jednotlivá klíčová slova oddělujte středníkem. Doporučuje se uvést alespoň pět 
klíčových slov.  

Maximální délka 254 znaků. 

 

2.4. Klíčová slova v anglickém jazyce  

Uveďte klíčová slova v anglickém jazyce. Obsahově musí odpovídat klíčovým slovům uvedeným v bodě 
2.3. Jednotlivá klíčová slova oddělujte středníkem. 

Maximální délka 254 znaků. 

 

2.5. Datum zahájení a ukončení projektu 

2.5.1. Datum zahájení projektu 

Uveďte měsíc a rok zahájení řešení projektu. Řešení projektu může být zahájeno nejdříve v lednu 2019 
a nejpozději v srpnu 2019. 

2.5.2. Datum ukončení projektu 

Uveďte měsíc a rok ukončení řešení projektu. Nejzazší datum ukončení řešení projektu je prosinec 2022, 
přičemž doba řešení projektu nesmí být delší než 48 měsíců. 
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2.6. Druhy výsledků  

2.6.1.  Hlavní výsledky 

Uveďte hlavní výsledky projektu, které se váží na deklarovaný cíl projektu, tj. jedná se o závazné 
výsledky, které vyplývají z věcné náplně projektu, jichž musí být pro úspěšné vyřešení projektu dosaženo 
a které zajistí využití výsledků řešení projektu v praxi. Návrh projektu musí předpokládat dosažení 
alespoň jednoho výsledku z následujícího výběru: patent, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, 
průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software. Ostatní druhy výsledků mohou být uvedeny jako 
vedlejší výsledky v bodu 2.6.2. Podrobný popis očekávaných výsledků uveďte v návrhu projektu. 

Pro přidání nového výsledku klikněte na tlačítko „Přidat“ na spodním okraji obrazovky.  (Po vyplnění 
níže uvedených údajů nezapomeňte kliknout na „Uložit“ a tlačítkem „Zpět“ se vraťte na přehled 
hlavních výsledků a přidejte případný další hlavní výsledek.) 

2.6.1.1. Název výsledku  

Uveďte název výsledku, ze kterého bude patrné, o jaký výsledek se jedná.  

Maximální délka 150 znaků. 

2.6.1.2. Druh výsledku 

Zvolte z nabízeného seznamu druh výsledku.  

2.6.1.3. Dosažení výsledku 

Uveďte měsíc a rok předpokládaného dosažení výsledku, které musí být nejpozději do doby ukončení 
řešení projektu. 

 

2.6.2.  Vedlejší výsledky 

Uveďte výsledky, které nejsou pro splnění hlavních cílů projektu nezbytné, ale jejichž dosažení se 
očekává, s plněním cílů projektu souvisí a které bude možné následně předávat do Rejstříku informací 
o výsledcích. Podrobnější popis těchto výsledků uveďte v návrhu projektu. 

2.6.2.1. Počet vedlejších výsledků 

Uveďte plánovaný počet vedlejších výsledků. 

2.6.2.2. Popis vedlejších výsledků 

Stručně uveďte plánované vedlejší výsledky projektu, jejich typy a zaměření.  

Maximální délka 2000 znaků. 

 

2.7. Motivační účinek podpory projektu 

Zvolte alespoň jednu z následujících možností popisujících dosažení motivačního účinku poskytnutí 
veřejné podpory oproti situaci, kdy by podpora udělena nebyla: značné zvětšení hloubky/intenzity 
činností v projektu v důsledku podpory; značné zvětšení rozsahu projektu v důsledku podpory; značné 
zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt v důsledku podpory; značné zvýšení rychlosti 
dokončení příslušného projektu.  

2.7.1.  Motivační účinek podpory projektu - poznámka 

Popište význam přidělení podpory ve srovnání s nulovou variantou (tj. nepřidělením podpory) z hlediska 
rozsahu projektu, jeho cílů a rychlosti realizace. 

Maximální délka 2000 znaků.  
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Část 3. Uchazeči v projektu 

 

Vyplněny musí být  údaje za všechny uchazeče (tj. i za další účastníky projektu, kteří mohou být 
maximálně 3 – viz podmínky dané Zadávací dokumentací). 

Některé údaje v části 3.1.1. jsou předvyplněny automaticky po „Přidání nového uchazeče“ na základě 
jeho IČ, je však nutno zkontrolovat jejich správnost a případně chybné údaje opravit ručně. 

Údaje 3.1.1.5 a 3.1.1.6 (o organizační jednotce) se vyplňují pouze u těch subjektů, u kterých jsou 
relevantní.  

 

Přidání nového uchazeče 

Pro přidání  nového uchazeče je nejprve nutno kliknout na dlaždici se symbolem zeleného plus (případně 
v levé části menu na „Přidat uchazeče“).  

V zobrazeném formuláři pak vyplňte všechna požadovaná pole (podrobnosti k bodům Role uchazeče na 
projektu,  Obchodní název,  Typ organizace viz níže) a uložte formulář tlačítkem na spodní liště. (Uložení 
trvá z důvodu stahování údajů z registru několik vteřin.) Automaticky se Vám zobrazí vyprázdněný 
formulář pro možnost přidání dalšího uchazeče. Podle podmínek této veřejné soutěže se mohou na 
řešení projektu podílet maximálně jeden uchazeč-koordinátor a další tři účastníci projektu. (Při 
nedodržení této podmínky budete při pokusu o odeslání celé přihlášky upozorněni na tuto chybu.) 

Pokračujte vyplňováním údajů za jednotlivé uchazeče, vždy pod bodem 3.1, který se objeví v menu vlevo 
po provedení operace přidání nového uchazeče. 

 

Část 3. přihlášky obsahuje následující pole za uchazeče-koordinátora: 

3.1. [K] Uchazeč-koordinátor  

3.1.1. Identifikační údaje uchazeče  

3.1.1.1. Role uchazeče v projektu 

V každém projektu musí být jeden uchazeč-koordinátor a maximálně tři další účastníci projektu 
(vysvětlení pojmů viz Příloha I.1 zadávací dokumentace). 

Pole je předvyplněno na základě Vaší volby ve formuláři „Přidat uchazeče“. 

3.1.1.2. IČ  

Uveďte identifikační číslo organizace (IČ). IČ je jednoznačnou identifikací organizace a musí vždy 
u tuzemského uchazeče obsahovat 8 číslic. Uchazeč se sídlem mimo ČR vyplní toto pole obdobou IČ 
nebo samými nulami.  

Maximální délka 8 znaků. 

3.1.1.3. DIČ 

Uveďte daňové identifikační číslo (DIČ) uchazeče. Subjekt, který není plátcem DPH, ponechá toto pole 
prázdné.  

Maximální délka 16 znaků. (Údaj by měl být předvyplněn na základě zadaného IČ. V případě nesouladu 
se skutečností údaj opravte a okomentujte v poli 3.1.1.29). 

3.1.1.4. Obchodní firma nebo název subjektu  
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Vyplňte obchodní jméno, název organizace přesně podle platných dokumentů. (Název je případně 
opraven automaticky podle IČ při přidání uchazeče.) 

Maximální délka 254 znaků.  

3.1.1.5. Organizační jednotka 

Vyplňujte pouze, pokud je pro Vaši organizaci relevantní (např. typ organizace je vysoká škola).  
Vyberte ze seznamu Informačního systému VaVaI, části CEA, který byl načten na základě IČ Vaší 
organizace. Pokud by se stalo, že konkrétní organizační jednotka v číselníku chybí, požádejte MPO o 
doplnění prostřednictvím kontaktní osoby nebo technické podpory (vždy uveďte kód a název jednotky 
jak je přidělen v IS VaVaI, viz www.rvvi.cz ). 

3.1.1.6. Kód organizační jednotky  

Automaticky vyplněné pole (na základě vyplnění předchozího bodu). 

3.1.1.7. Zařazení subjektu podle jeho právní formy 

Vyberte právní formu uchazeče dle uvedené nabídky. Jinou právní formu nelze vyplnit. 

SPO = příspěvková organizace (zákon č. 218/2000 Sb., č. 219/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.) 
VVS = veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.) 
VVI = veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb.) 
POO = právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku (§ 120 a § 421 odst. 1 občanského zákoníku) 
OPS = obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb. ve spojení s § 3050 občanského zákoníku) 
NAD = nadace (§ 306 občanského zákoníku, zákon č. 227/1997 Sb.) 
UST = ústav (§ 402 až 418 občanského zákoníku) 
ZSP = zájmové sdružení právnických osob (§ 3051 občanského zákoníku, při zachování právní formy 
§§ 20f až 21 občanského zákoníku), občanské sdružení, spolek (§ 214 až 302 občanského zákoníku), ... 
FOI = fyzická osoba s IČ – podnikatel (§ 420 až 422, § 3019 občanského zákoníku) 
OSS = organizační složka ČR (§ 3 až 5a zákona č. 219/2000 Sb.) 
PON = právnická osoba neuvedená v předcházejících případech 

3.1.1.8. Datum vzniku společnosti 

Vyplňte datum vzniku právnické osoby uchazeče v souladu s příslušným dokumentem dokládajícím 
existenci této osoby (viz povinné přílohy žádosti o podporu) – tj. v souladu se zápisem v obchodním 
rejstříku, zřizovací listinou apod. 

(Údaj by měl být předvyplněn na základě zadaného IČ. V případě nesouladu se skutečností údaj opravte 
a okomentujte v poli 3.1.1.29). 

3.1.1.9. Datum narození 

Vyplňuje pouze uchazeč, jehož právní forma  je FOI - fyzická osoba s IČ. Vyplňte ve tvaru DD.MM.RRRR. 

3.1.1.10. Typ organizace (z pohledu veřejné podpory) 

Vyberte jednu z nabízených možností: malý podnik / střední podnik / velký podnik / výzkumná 
organizace provádějící v projektu nehospodářské činnosti. 

Správný výběr typu subjektu je zásadní pro určení maximální možné intenzity podpory (tj. podílu 
poskytnuté dotace na způsobilých nákladech), jaká je přípustná podle předpisů EU upravujících 
poskytování veřejné podpory. Nesprávný výběr by v konečném důsledku mohl znamenat vyřazení 
projektu ze soutěže nebo při pozdějším zjištění chybného zařazení subjektu jeho povinnost vracet část 
již přiznané a vyplacené dotace. 

Rozhodující pro určení typu subjektu jsou ustanovení Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení Komise“) a pro typ „výzkumná organizace provádějící 

http://www.rvvi.cz/
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v projektu nehospodářské činnosti“ také ustanovení Sdělení Komise Rámec pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

„Velký podnik“ vyberte, pokud nesplňujete definiční znaky žádného jiného uvedeného typu subjektu 
(viz níže) a jste podnikem, tzn. právnickou nebo fyzickou osobou, která podle Přílohy 1 Nařízení Komise 
vykonává hospodářskou činnost. 

„Výzkumnou organizací“ může být pouze organizace provádějící v projektu nehospodářské činnosti a 
tímto pojmem se rozumí „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ definovaný Nařízením Komise jako 
subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v 
oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho 
právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož 
hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj 
nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li 
tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s 
těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto 
subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl. 

Pokud uchazeč vystupuje v návrhu projektu jako výzkumná organizace, může  při splnění podmínek 
bodů 18 až 20 Sdělení Komise: Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), 
podle kterých se jedná v navrhovaném projektu o financování činností nehospodářské povahy, žádat až 
100% podíl podpory na svých způsobilých nákladech v projektu. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, 
uchazeč musí vystupovat jako podnik, s určením kategorie velký / střední / malý podnik. 

„Malými a středními podniky“ se rozumí podniky, které splňují kritéria stanovená v Příloze I Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014. Zásadní pro zařazení podniku do kategorie malý podnik / střední podnik jsou 
hodnoty jeho ročního obratu, celkových aktiv a počtu zaměstnanců, pozornost je třeba věnovat 
i pravidlům pro započítávání hodnot tzv. partnerských či propojených podniků atd. (viz také 
uživatelská příručka na webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf). 

3.1.1.11. Počet zaměstnanců (k datu podání žádosti) 

Vyplňte aktuální počet všech zaměstnanců uchazeče přepočtený na ekvivalent plných úvazků (tento 
údaj slouží jako orientační). 

 

Adresa sídla 

(Údaj by měl být předvyplněn na základě zadaného IČ. V případě nesouladu se skutečností údaj opravte 
a okomentujte v poli 3.1.1.29). 

Uchazeč, jehož právní forma  je FOI (fyzická osoba s IČ), vyplní adresu trvalého pobytu, právnické osoby 
vyplňují adresu sídla. 

3.1.1.12. Název ulice 

Úřední název ulice nebo prostranství v adrese sídla uchazeče. (V případě adresy bez ulice vyplňte 
název obce.) 

3.1.1.13. Číslo popisné 

Číslo popisné sídla uchazeče. 

3.1.1.14. Číslo orientační 

Pokud adresa sídla uchazeče obsahuje i číslo orientační, je nutné toto pole vyplnit. 

3.1.1.15. Obec 

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf
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Město nebo obec, ve kterém má uchazeč sídlo. 

3.1.1.16. Část obce 

Část obce, městská část nebo obvod v adrese sídla uchazeče. Pokud adresa sídla uchazeče obsahuje i 
část obce, městskou část nebo obvod, je nutné toto pole vyplnit. 

3.1.1.17. PSČ 

Poštovní směrovací číslo, které uveďte bez mezer. 

3.1.1.18. Okres 

Okres, ve kterém má uchazeč sídlo. Vyberte z uvedených okresů. 

3.1.1.19. Kraj 

Kraj, ve kterém má uchazeč sídlo. Vyberte z uvedených krajů. 

3.1.1.20. Stát 

Stát, ve kterém je uchazeč zaregistrován. 

 
Kódy pro pole (3.1.1.21. až 3.1.1.25.) lze dohledat na adrese veřejného dálkového přístupu - RÚIAN – 
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej 

Platí však, že kódy by měly být vyplněny automaticky na základě IČ zadaného při přidání uchazeče. 

3.1.1.21. Kód obce 

3.1.1.22. Kód části obce 

3.1.1.23. Kód ulice 

3.1.1.24. Kód městské části 

3.1.1.25. Kód adresy 

 

Ostatní údaje 

3.1.1.26. WWW adresa 

Vyplňte internetovou adresu webové stránky uchazeče.  

Maximální délka 100 znaků. 

3.1.1.27. ID datové schránky 

Vyplňte ID  datové  schránky  organizace  uchazeče. 

 

3.1.1.28. Oprávnění uchazeče k činnosti (specifické) 

Vyplňujte pouze pokud je relevantní. Týká se těch uchazečů, kteří budou v projektu zajišťovat aktivity 
vyžadující nějaké zvláštní oprávnění. Uveďte stručně, jaké oprávnění či na základě jakého právního 
předpisu, budete v projektu potřebovat (toto oprávnění zároveň přiložte v části 5 přihlášky). 

3.1.1.29. Komentář k identifikačním údajům uchazeče 

Uveďte v případě potřeby vysvětlení k výše uvedeným polím. 

 
3.1.2. Fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej
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Nejprve zvolte, zda takové osoby ve vztahu k uchazeči existují, a pokud ano, vyberte způsob vyplnění: 
buď přidáním jednotlivých polí a vyplněním požadovaných údajů ve formuláři nebo přiložením seznamu, 
který potřebné údaje obsahuje, v části 5 přihlášky. 
 
Při volbě „vyplněním tohoto formuláře“ postupujte tak, že pro přidání nové osoby s podílem v právnické 
osobě uchazeče vždy stisknete tlačítko "Přidat". 
 
Uveďte všechny osoby (společníky), které mají podíl v právnické osobě uchazeče (např. akcionáře 
akciové společnosti) ve výši nejméně 10 %.  
 
Vyplňované údaje: 

3.1.2.1. Právnická / fyzická osoba 

Zvolte ze seznamu možnost právnická nebo fyzická osoba. 

3.1.2.2. Jméno 

Uveďte jméno (relevantní pro fyzické osoby). 

Maximální délka 24 znaků. 

3.1.2.3. Příjmení 

Uveďte příjmení (relevantní pro fyzické osoby). 

Maximální délka 35 znaků. 

3.1.2.4. Adresa 

Zadejte adresu trvalého bydliště, a to ve tvaru: Ulice, č.p. (/č.o.), Obec, PSČ, Stát (relevantní pro fyzické 
osoby). 

3.1.2.5. Datum narození 

Vyplňte datum narození ve tvaru DD.MM.RRRR (relevantní pro fyzické osoby). 

3.1.2.6. Obchodní jméno 

Vyplňte obchodní jméno (název organizace) podle platných dokumentů (relevantní pro právnické 
osoby).  

Maximální délka 254 znaků. 

3.1.2.7. IČ 

Uveďte identifikační číslo.  

3.1.2.8. Výše podílu na právn. osobě uchazeče v %  

Uveďte výši podílu osoby na právnické osobě uchazeče v procentech. 

3.1.2.9. Komentář 

Uveďte případné další relevantní informace. 

Maximální délka 1000 znaků. 

 
3.1.3. Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výše 

Uveďte název (ve formě zapsané v obchodním rejstříku) a IČ všech právnických osob, ve kterých má 
právnická osoba uchazeče vlastnický podíl, a uveďte výši tohoto podílu v procentech. 
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Nejprve zvolte, zda takové osoby ve vztahu k uchazeči existují, a pokud ano, vyberte způsob vyplnění: 
buď přidáním jednotlivých polí a vyplněním požadovaných údajů ve formuláři nebo přiložením seznamu, 
který potřebné údaje obsahuje, v části 5 přihlášky. 
 
Pro přidání údajů o další osobě vždy  stiskněte tlačítko "Přidat" na spodní liště obrazovky. 

Vyplňované údaje: 

3.1.3.1. Název právnické osoby 

Uveďte obchodní jméno (název organizace) podle platných dokumentů. 

Maximální délka 254 znaků. 

3.1.3.2. IČ 

Uveďte identifikační číslo. 

Maximální délka 16 znaků. 

3.1.3.3. Výše podílu v % 

Uveďte výši podílu uchazeče v právnické osobě v procentech. 

3.1.3.4. Komentář 

Uveďte případné další relevantní informace. 

 

3.1.4. Osoby jednající jménem uchazeče  

Uveďte osobu (osoby) jednající jménem uchazeče s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán 
nebo jednají na základě udělené plné moci. Jméno osoby (osob) uvedené v tomto formuláři se musí 
shodovat se jménem osoby, která za uchazeče podepisuje čestné prohlášení a/nebo smlouvu o účasti 
na řešení projektu. Vyberte „Podepisuje čestné prohlášení“ u té osoby, jejíž údaje chcete promítnout do 
části 3.1.9 Čestné prohlášení (lze i více osob – např. dva jednatele firmy). 

Pokud smlouvu podepisuje osoba odlišná od té podepisující čestné prohlášení (např. děkan fakulty 
podepisuje smlouvu, zatímco prohlášení podepisuje rektor), vyplňte její údaje rovněž (tj. za děkana), ale 
v poli 3.1.4.10.  „Podepisuje čestné prohlášení?“ zvolte „nepodepisuje čestné prohlášení“. 

Pro přidání nové osoby jednající jménem uchazeče stiskněte tlačítko "Přidat". 

3.1.4.1. Titul před jménem 

3.1.4.2. Jméno 

3.1.4.3. Příjmení 

3.1.4.4. Titul za jménem 

3.1.4.5. Funkce v organizaci 

3.1.4.6. Datum narození  

3.1.4.7. Telefon 

3.1.4.8. E-mail 

3.1.4.9. Oprávnění jednat za uchazeče 

Zvolte z nabídky, zda je uvedená osoba statutárním orgánem uchazeče či jedná na základě plné moci. 

3.1.4.10. Podepisuje čestné prohlášení? 

3.1.4.11. Adresa trvalého pobytu 
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Zadejte adresu trvalého bydliště, a to ve tvaru: Ulice, č.p. (/č.o.), Obec, PSČ, Stát. 

 

3.1.5. Řešitel uchazeče 

Uveďte osobu zodpovědnou v organizaci uchazeče za věcné řešení projektu. 

3.1.5.1. Titul před jménem 

3.1.5.2. Jméno 

3.1.5.3. Příjmení 

3.1.5.4. Titul za jménem 

3.1.5.5. Rodné číslo 

Uveďte rodné číslo bez lomítka.  

Cizí státní příslušník, jemuž nebylo přiděleno rodné číslo, uvede identifikační kód vytvořený obdobným 
způsobem jako prvních 6 číslic rodného čísla státního občana ČR (ve tvaru RRMMDD, kde RR = poslední 
dvojčíslí roku narození, MM = číslo měsíce narození u žen zvýšené o 50, DD = číslo dne narození) a 
koncovka se nevyplní (místo koncovky budou 4 mezery). Pokud není znám den narození, vyplní se jako 
třetí dvojčíslí 00, pokud není znám měsíc narození, vyplní se jako druhé dvojčíslí 00, u žen 50. 

3.1.5.6. Státní příslušnost 

Má-li osoba více státních příslušností, uvede se jedna z nich. 

3.1.5.7. Telefon 

3.1.5.8. Mobilní telefon 

3.1.5.9. E-mail 

3.1.5.10. Funkce v organizaci 

Uveďte vykonávanou funkci v organizaci uchazeče. Např. ředitel, vedoucí oddělení, referent, výzkumný 
pracovník. 

Maximální délka 30 znaků. 

 

3.1.6. Odborné zaměření uchazeče 

Stručně uveďte odborné zaměření uchazeče ve smyslu jeho předpokladů k řešení projektu.  

Maximální délka 500 znaků. 

 

3.1.7. Příklady nejúspěšnějších projektů uchazeče 

Uveďte příklad (příklady) úspěšných projektů výzkumu a vývoje řešených uchazečem, s důrazem na 
praktické využití jejich výsledků v inovacích produktů úspěšně nabízených na trhu. Napište stručný 
název (případně kód z IS VaVaI) daného projektu a rok ukončení. Podrobněji rozepište v příslušné části 
návrhu projektu. 

Maximální délka 500 znaků. 

 

3.1.8. Přehled základních ukazatelů uchazeče z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy 
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Uveďte požadované hospodářské ukazatele uchazeče za roky 2015 až 2017. Údaje vychází především 
z povinných příloh žádosti o podporu, kterými musí uchazeč doložit ekonomickou způsobilost účetními 
výkazy za dvě poslední uzavřená účetní období. Uvádí se v tis. Kč. 

 

Další účastník projektu, který je VVŠ, VVI nebo organizační složkou státu, část 3.1.8. nevyplňuje (viz 
zadávací dokumentace, podle níž také není povinen přikládat účetní výkazy) 1. 

3.1.8.1. Souhlasí účetní období s kalendářním rokem 

Zvolte, zda účetní období souhlasí s kalendářním rokem či nikoli. Pokud nikoli, okomentujte 
v následujícím poli. 

3.1.8.2. Komentář k finančním ukazatelům uchazeče 

Údaje o hospodaření organizace slouží jak k hodnocení ekonomického zdraví uchazeče, tak k posouzení 
splnění základních podmínek pro udělení veřejné podpory, především toho, zda uchazeč nenaplňuje 
podmínky definice podniku v obtížích. Zde proto můžete okomentovat zejména případné negativní 
hospodářské výsledky uchazeče, které mají na výše uvedené posuzování vliv. 

Maximální délka 2000 znaků. 

 

3.1.9. Čestné prohlášení uchazeče / dalšího účastníka projektu 

V záhlaví tohoto formuláře jsou vyplněny identifikační údaje o uchazeči a o osobách jednajících jeho 
jménem, které jsou uvedeny v části 3.1.1. a 3.1.4. – formulář tedy vyplňujte a tiskněte až po vyplnění 
těchto částí. 

Ve formuláři zvolte, zda uchazeč obdržel podporu z veřejných zdrojů na projekt řešící obdobnou 
problematiku – pokud ano, uveďte dále kód příslušného projektu či projektů z Informačního systému 
VaVaI.  

Čestná prohlášení uchazečů jsou součástí souboru ve formátu „.pdf“, který je vytvořen při tisku 
elektronické přihlášky, a to na konci tohoto souboru, a nejsou opatřena vodoznakem „pracovní verze“ 

                                                           
1 Veřejnou nebo státní VŠ se rozumí příslušný typ vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Veřejnou výzkumnou institucí se rozumí instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích. 
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ani před odesláním elektronické přihlášky. Proto čestná prohlášení lze vytisknout i před finalizací celé 
přihlášky – jsou-li již vyplněny potřebné údaje (z částí 3.1.1. a 3.1.4.). 

 

3.2. Kontakty pro komunikaci s MPO 

Máte možnost vybrat z osob jednajících za uchazeče-koordinátora (vyplněných dříve v části 3.1.4. – po 
uložení formuláře 3.2. se nemusí údaje o této osobě objevit hned, ale až poté co přejdete na jiný 
formulář). 

Automaticky je zde vyplněn řešitel uchazeče-koordinátora (viz 3.1.5.). 

Dále můžete vyplnit jednu další libovolnou kontaktní osobu (může se jednat o manažera projektu, 
administrativního pracovníka či řešitele za dalšího účastníka projektu). 

Osoba jednající jménem koordinátora 

Řešitel koordinátora 

Další kontaktní osoba 

 

Za každou osobu se uvádí údaje: 

Titul před jménem 

Jméno 

Příjmení 

Titul za jménem 

Telefon 

E-mail  
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Část 4. Ekonomická část projektu 

V této části je nutno vyplnit údaje o předpokládaných nákladech (v různých členěních) a požadované 
výši podpory (dotace), a to jednotlivě za každého uchazeče (celkově za projekt se údaje automaticky 
sečtou). Za věcné etapy popsané v návrhu projektu se vyplňují celkové náklady. Náklady i dotace se 
uvádí s přesností na koruny! Dále se vyplňují údaje o očekávaných ekonomických přínosech projektu 
(ty se vyplňují v tis. Kč). 

 

V části 4.1 vyplňte následující údaje za uchazeče-koordinátora, obdobně pak údaje za jednotlivé další 
účastníky projektu (v částech opět označených 4.1 a názvem daného uchazeče). Tato možnost se 
objeví ve struktuře žádosti až poté, co jste přidali příslušného uchazeče v části 3. 

 

4.1.1. Podíly kategorií výzkumu AP/VV 

Podíly kategorií výzkumu AP/VV 

Možnost AP znamená průmyslový výzkum, možnost VV experimentální vývoj, ve smyslu definic těchto 
pojmů v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, článku 2, bodech 85 a 86.  
Uveďte do tabulky vždy procentní podíly těchto dvou typů činností v daném roce. Od tohoto poměru se 
odvíjí i maximální intenzita podpory pro daný rok. Součet obou podílů musí v každém roce činit 100 %.  
 
Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý 
projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně. Celkově na projekt může dosáhnout 
nanejvýše 70 % (viz část 4.3 Finance za projekt).  
Blíže viz kapitola 7.2 zadávací dokumentace a ustanovení relevantních předpisů Evropské komise. 
Pro informaci uvádíme definice z článku 2 Nařízení Komise: 

85)  „průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání 
nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému 
zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích Částí složitých systémů 
a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným 
rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový 
výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie; 
86) „experimentálním vývojem“ se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících 
vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje 
nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti 
zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. 
Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, 
testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí 
reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším 
technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto 
činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je 
nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze 
pro účely demonstrace a ověření. 
Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, 
výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat 
zlepšení. 
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Požadujeme bonifikaci za účinnou spolupráci 

U této možnosti vyberte ANO, pokud požadujete navýšení základní intenzity podpory o 15 procentních 
bodů (tj. splňujete podmínky tzv. účinné spolupráce podle článku 25 Nařízení Komise, viz kapitola 7 
zadávací dokumentace a vysvětlení pojmu „nezávislé strany“ v Příloze I.1 zadávací dokumentace. 
POZOR například na podíly jednotlivých účastníků na nákladech projektu.) 

V další části formuláře 4.1.1. jsou uvedeny dvě tabulky, které nevyplňujete, slouží Vám pouze 
pro orientaci ohledně intenzity podpory.  
Intenzity podpory platné pro Váš typ organizace, který jste zvolili v části 3 (viz bod 3.1.1.10) jsou 
uvedeny pro orientaci v první tabulce.  
Sloupec „Maximální“ zohledňuje Váš případný požadavek (viz výše) na bonifikaci za účinnou spolupráci. 
Sloupec „Vypočtená“ ukazuje intenzitu podpory použitou pro výpočet maximální přípustné výše 
podpory v další části žádosti. 
 

Kategorie Jednotka 
Intenzita podpory 

Základní Maximální Vypočtená 

Intenzita podpory průmyslového výzkumu % 
   

Intenzita podpory experimentálního vývoje % 
   

 

Druhá tabulka uvádí hodnoty platné obecně (viz také kapitola 7 zadávací dokumentace). 
 

Příjemci 
Průmyslový výzkum Experimentální vývoj 

Bez účinné 

spolupráce 

Při doložení účinné 

spolupráce 

Bez účinné 

spolupráce 

Při doložení účinné 

spolupráce 

Malé podniky 70 % 80 % 45 % 60 % 

Střední podniky 60 % 75 % 35 % 50 % 

Velké podniky 50 % 65 % 25 % 40 % 

Výzkumné 
organizace 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

4.1.2.  Náklady 

Zvolte metodu uplatňování (účtování) režijních nákladů, kterou bude daný uchazeč používat po celou 
dobu řešení projektu. Následně vyplňte náklady za jednotlivé nákladové kategorie (v souladu s jejich 
vymezením v kapitole 6 zadávací dokumentace) za všechny roky řešení projektu  
Při překročení doporučené maximální hodnoty 20 % u podílů položky Subdodávky (vůči Celkovým 
nákladům) nebo režijní náklady (vůči Osobním nákladům), a to celkem za dobu řešení projektu, vyplňte 
níže také příslušná textová pole pro odůvodnění těchto vysokých podílů. Při volbě metody flat-rate 
u Režijních nákladů není překročení 20% podílu z Osobních nákladů přípustné, a to ani v jednotlivých 
letech řešení projektu! 
Orientační počet pracovníků podílejících se na řešení projektu by měl být uveden v ekvivalentech plných 
úvazků (FTE), a to se zohledněním vzhledem k celému kalendářnímu roku (tj. např. je-li předpoklad, že 
bude v roce 2018 řešit projekt 1 pracovník na plný úvazek, ale jen po dobu 6 měsíců, uvede se hodnota 
0,5 pro daný rok), aby počet bylo možno přímo srovnávat s uvedenou hodnotou osobních nákladů. 
 
Uvádí se v jednotkách Kč (tj. nikoliv v tis. Kč)!  
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Náhled vyplňované tabulky (pod ní následují textová pole pro příslušné komentáře): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Zdroje 

Vyplňte výši požadované podpory za uchazeče v Kč v jednotlivých letech. „Maximální výše podpory“ je 
vypočtena na základě zadané výše nákladů a maximální intenzity podpory přípustné pro zvolený typ 
subjektu a je pouze orientační. 

Řádek „Ostatní veřejné zdroje“ vyplňuje pouze typ subjektu „výzkumná organizace“, a to jen v případě, 
kdy nárokuje dotaci dle Rámce, tedy mimo režim veřejné podpory, přesto požaduje nižší než 100% 
intenzitu podpory a zbylou část nákladů nefinancuje z neveřejných zdrojů.  
U podniků platí zákaz kumulace požadované podpory s jinou veřejnou podporou, vč. tzv. podpory de 
minimis. 

Intenzita podpory nesmí překročit hodnotu maximální intenzity podpory přípustné pro zvolený typ 
subjektu. Po vyplnění údajů o nákladech za všechny uchazeče je v části „4.3 Finance za projekt“ rovněž 
ověřeno, zda podíl požadované podpory za všechny uchazeče celkem nepřekračuje podíl 70 % 
z celkových nákladů projektu. 

Náhled vyplňované tabulky: 
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4.1.4. Finance uchazeče za projekt 

Na této obrazovce jsou uvedeny již pouze jako shrnutí údaje vyplněné v předchozích částech. 

Nevyplňujete. 

 

Část 4.1 se opakuje následně za každého dalšího účastníka projektu. 

 

 

4.2. Náklady podle etap řešení 

(Nelze vyplňovat, pokud není vyplněno pole 2.5 Datum zahájení a ukončení projektu.) 

Pro přidání nové etapy řešení stiskněte tlačítko "Přidat" na spodním okraji obrazovky. 

 

Vyplňte za každou etapu následující pole: 

4.2.1. Název etapy 

Uveďte název etapy řešení (popř. včetně číselného označení nebo podobně) tak, aby bylo možno 
identifikovat, o kterou etapu podrobněji popsanou v samotném návrhu projektu se jedná. 

Max. rozsah 254 znaků. 

4.2.2. Začátek etapy 

Uveďte měsíc a rok, v němž má být etapa zahájena. 

4.2.3. Konec etapy 

Uveďte měsíc a rok, v němž má být etapa ukončena. 

4.2.4. Náklady 

Uveďte předpokládané náklady na realizaci etapy v jednotkách Kč. 

(Náklady v souhrnu za všechny etapy musí souhlasit s celkovými náklady projektu za všechny 
uchazeče zadanými v částech 4.1.1.) 

4.2.5. Popis 

Popis etap by měl být (v případě, že projekt bude vybrán k podpoře) promítnut do věcné náplně 
projektu, která bude tvořit druhou přílohu Smlouvy o poskytnutí podpory a je součástí textu 
zveřejňovaného v registru smluv. Měl by tedy být stručný, ale dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, 
jaké činnosti budou v dané etapě realizovány. 

 

4.3. Finance za projekt 

Na této obrazovce jsou uvedeny již pouze jako shrnutí údaje vyplněné v předchozích částech. 

Nevyplňujete. 

Věnujte však pozornost hodnotě „Podíl podpory“ v tabulce Zdroje za projekt, a to celkem za dobu řešení 
projektu. Tato hodnota nesmí přesáhnout 70 %. V opačném případě je nutno se vrátit k tabulkám Zdroje 
za jednotlivé uchazeče (viz 4.1.3.) a snížit přiměřeně „Požadovanou výši podpory“. 
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4.4. Ekonomické přínosy projektu 

Uveďte předpokládané přímé přínosy generované projektem při dosažení plánovaných výsledků a jejich 
tržním uplatnění, a to souhrnně za všechny účastníky projektu.  

Finanční hodnoty se zde uvádí v tisících Kč (na rozdíl od nákladů či dotace v předchozích částech 
formuláře, které jsou v jednotkách Kč). 

„Nová pracovní místa“ se rozumějí přírůstky v každém roce (tzn. např. ve 2. roce další přírůstek 
pracovních míst proti 1. roku po ukončení projektu). 

Náhled tabulky: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Ekonomické přínosy projektu - poznámka 

Popište stručně, z jakých předpokladů jste vyšli při odhadu hodnot v tabulce výše. Podrobnější popis by 
měl být obsažen v marketingové studii / analýze trhu, která je povinnou přílohou žádosti (dokládající 
potenciál uplatnění výsledků projektu). 
Případně zde popište další, nepřímé přínosy, které by měly z projektu vyplynout pro další subjekty 
(mimo účastníky projektu), včetně přínosů neekonomických (např. vliv na životní prostředí, zdraví 
obyvatel atd.).  
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Část 5. Přílohy 

V elektronické verzi žádosti o podporu musí být veškeré přílohy. Akceptován je pouze formát „.pdf“, 
a to soubory do 10 MB. 

Za každého uchazeče nahrajte přílohy: 

5.1.1. Povinné 

Vložte: a) dokument prokazující, které osoby jménem uchazeče jednají (nevkládá VVI, jsou-li údaje 
obsažené v rejstříku na adrese http://rvvi.msmt.cz/ aktuálně platné), 
b) dále životopisy klíčových členů řešitelského týmu za uchazeče  
c) a účetní výkazy (ty nevkládá uchazeč, který je VVŠ nebo VVI nebo OSS)2. 

Pokud máte konkrétní přílohu ve více souborech, slučte je do jednoho PDF souboru anebo, pokud to 
není možné, vložte v této sekci pouze hlavní soubor (jeden ze souborů) a další soubory vhodně označené 
vložte v sekci 5.1.2. Další přílohy. 

5.1.2. Další přílohy 

Zde vložte veškeré další přílohy za účastníka – např. oprávnění k VaV činnosti, pokud není doloženo již 
v části 5.1.1. výpisem z Obchodního rejstříku; zvláštní oprávnění, pokud je k činnostem v projektu nutné; 
plnou moc pro podepisující osobu (pokud je relevantní a není již vložena v části 5.1.1.). 

Za projekt opět: 

5.2.1. Povinné 

Vložte vlastní návrh projektu, marketingovou studii (pro doložení potenciálu uplatnění výsledků 
a doložení odhadu ekonomických přínosů) a smlouvu o účasti na řešení projektu.  

Pozn.: v případě smlouvy zde je vyžadován scan originálu s podpisy. Nepodepsaný text smlouvy může 
být vložen jen v případě, kdy následně v papírové verzi žádosti bude přiložena originálně podepsaná 
smlouva, text se přitom musí shodovat). 

Pokud máte konkrétní přílohu ve více souborech, slučte je do jednoho PDF souboru anebo, pokud to 
není možné, vložte v této sekci pouze hlavní soubor (jeden ze souborů) a další soubory vhodně označené 
vložte v sekci 5.2.2. Další přílohy. 

5.2.2. Další přílohy 

Zde lze vložit další relevantní přílohy k projektu. Pokud je to možné, doporučujeme na danou přílohu na 
relevantním místě v návrhu projektu explicitně odkázat. V případě, že jste uvedli ANO v poli 1.13 
přihlášky, přikládáte zde povinně dokument prokazující vyhodnocení v programu Horizont 2020 a popis 
odlišností aktuálně předloženého návrhu projektu.Pro orientaci, jaké přílohy musí který typ uchazeče 
dodat, slouží seznam v Příloze II. zadávací dokumentace.  

 

Pokyny pro odeslání žádosti elektronicky viz str. 3 této Příručky „Kdy mohu projekt odeslat“.  
Následně pro odeslání v listinné podobě (náležitosti obálky, které přílohy musí být i písemně atd.) – 
viz kapitola 8 zadávací dokumentace zveřejněné na webu MPO při vyhlášení čtvrté veřejné soutěže 
v programu TRIO! 

                                                           
2 Pozn.: Řádky pro vložení všech tří „povinných“ příloh se ukazují každému typu uchazeče, pokud však daný typ 
uchazeče není povinen tuto přílohu vložit, pak její absence nebrání odeslání elektronické přihlášky (tj. kontrola 
by neměla hlásit takovou chybu).  

http://rvvi.msmt.cz/

