TA ČR – TREND, podprogram 2 „Nováčci“ (2.veřejná soutěž)
Cíl

Hlavní podmínka

Nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků,
které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity
ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.
V posledních pěti letech nebyl hlavní uchazeč příjemcem podpory z
veřejných rozpočtů na činnosti VaV v objemu vyšším než 1 mil. Kč
(specifikace na str. 5 zadávací dokumentace)

Termín pro podání žádostí

Do 5. 2. 2020

Vyhlášení výsledků

Do 30. 6. 2020

Poskytovatel

TAČR

Délka projektu

12 až 48 měsíců

Výše podpory

80% ze způsobilých nákladů projektu (90% pro VO)
max. 20 mil. Kč na projekt

Hlavní uchazeč

Podnik se sídlem (nebo pobočkou) v ČR

Další účastník

Podnik nebo VO se sídlem v ČR, EU, EHP nebo Švýcarsku

 Čestné prohlášení – zasláno zvlášť (zašle p. Kuchtová z rektorátu)
 Odborná způsobilost – součástí Návrhu projektu životopisy
Prokázání způsobilosti
řešitelů
(+hlavní uchazeč čestné prohlášení o splnění hlavní podmínky
programu, že po dobu 5 let neobdržel dotaci vyšší než 1mil. Kč)
Průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software,
Výstupy
poloprovoz, ověřená technologie (+další pouze v kombinaci
s jedním z výše uvedených)
Jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor
Povinně zvolené cíle
CEP (kromě JE a JF) a FORD (kromě Energy and fuels a Nuclear
related engineering)
1. Osobní náklady včetně stipendií
2. Subdodávky;
Způsobilé náklady
3. Ostatní přímé náklady (nutno popsat v příloze);
4. Nepřímé náklady (full cost nebo flat rate 25% z přímých)
1. Čestná prohlášení k prokázání vybraných podmínek způsobilosti
2. Představení projektu v pdf – závazná osnova
Povinné přílohy
3. Doložení uplatnění výsledků – vzorová osnova
4. Ekonomické přínosy projektu – vzorová tabulka
V českém jazyce, elektronicky prostřednictvím ISTA:
1. Vlastník návrhu vygeneruje ze systému „Potvrzení o podání“;
2. Odešle toto Potvrzení z DS hlavního uchazeče do DS
Zpracování a způsob podání
poskytovatele
V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno
„2. veřejná soutěž – program TREND – NÁVRH PROJEKTU“.
https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

