
Doplňující informace k podmínkám a zadávací dokumentaci 4. veřejné soutěže v programu TRIO 

Upozornění na nejvýznamnější změny v zadávací dokumentaci a elektronické 
přihlášce 4. VS v programu TRIO ve srovnání s 3. VS 

Oproti podmínkám a dokumentaci třetí veřejné soutěže v programu TRIO byly pro aktuální soutěž 
provedeny zejména následující změny: 

1. Limit pro podíl dotace na způsobilých nákladech projektu (v souhrnu za všechny účastníky) 
je pro tuto soutěž stanoven na 70 %. 

2. V roli uchazeče-koordinátora lze podat nanejvýše 2 žádosti.  

3. Kritéria hodnocení návrhů projektů byla upravena tak, že například míra naplnění účinné 
spolupráce podniku a výzkumné organizace, rozsah motivačního účinku a dále odborná 
a ekonomická způsobilost uchazečů nejsou součástí bodovaných kritérií (všechny uvedené 
aspekty však posuzovány budou, v rámci tzv. binárních kritérií, tj. jejich zásadní 
nedostatečnost může vést k zařazení projektu mezi nedoporučené k podpoře bez ohledu 
na bodový zisk).  
Bodovaná kritéria obsahově odpovídají kritériím dosavadním (s výjimkou přesunu některých 
aspektů do kritérií binárních), ale byla přestrukturována a kladou větší důraz zejména 
na technické / užitné parametry očekávaných výsledků projektu. Bodovaná kritéria mají nově 
stanovené váhy (maximální možný počet bodů), jejichž součet může dosáhnout až 60 bodů 
(dříve 100) udělených jedním oponentem. Projekt, jehož bodový zisk nedosáhne v průměru 
30ti bodů (dříve to bylo 60), bude hodnocen jako nedoporučený k podpoře.  

4. Namísto aktivit komplementárních k projektům vybraným v rámci schématu Clean Sky 2, 
bude tentokrát zvláštní zřetel při hodnocení věnován projektům zaměřeným na vybraná 
témata v sektoru Automotive (viz Příloha I.5 část B zadávací dokumentace). Pro projekty 
(ze všech oborů) již hodnocené v rámci programu Horizont 2020 platí totéž i v této soutěži. 
(Viz elektronická přihláška, pole 1.14 a 1.13). 

5. Odlehčena bude písemná verze žádosti – už nemusí obsahovat: návrh projektu, doložení 
potenciálu výsledků, smlouvu mezi účastníky (vše se přikládá do elektronické verze, pozor, 
stále platí, že smlouva již musí být platně uzavřena). 
Nadále platí povinnost vytisknout odeslanou verzi strukturované přihlášky, připojit k ní 
čestná prohlášení jednotlivých účastníků a dokumenty o osobách oprávněných za ně jednat 
(vč. případných plných mocí) a tuto písemnou žádost v obálce označené dle pokynů (kap. 8 
zadávací dokumentace) doručit ve stanoveném termínu na podatelnu MPO (do 14 hod. 
posledního dne lhůty, systém el.přihlášky se uzavře již v poledne!). 

6. Pro výzkumné organizace nezapsané v seznamu dle §33a zákona č.130/2002 Sb., který vede 
MŠMT, platí, že přikládají podklady prokazující naplnění definice výzkumné organizace již 
k žádosti, mezi nepovinné přílohy v části 5 elektronické přihlášky. (Veřejné výzkumné 
instituce nepřikládají, pokud lze relevantní podklady nalézt v Rejstříku VVI, který rovněž vede 
MŠMT.) 

V elektronické přihlášce došlo proti 3. VS především k těmto úpravám: 

a) u pole 1.9 byl ze seznamu NACE vyřazen kód 72 (výzkum a vývoj) vybíraný často nesprávně – 
kód musí odpovídat odvětví uplatnění výsledku, nikoliv hlavní činnosti uchazeče; 

b) doplněno nové pole 1.14 pro projekty z oblasti Automotive (viz výše bod 4.); 

c) doplněno nové pole 1.15 pro obory dle vědních oborů Frascati (OECD) – výběr by měl 
korespondovat s obory dle původního číselníku IS VaVaI (CEP) v poli 1.5 a 1.6; 

d) doplněno nové pole 1.16 Souběžné podání obdobného projektu (nepovinné pole); 

e) doplněno nové pole 1.17 Neakceptovatelný oponent (nepovinné pole). 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
http://rvvi.msmt.cz/

