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zapojení se do výzkumných  
a vzdělávacích programů. 
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Aktualizace metodického výkladu „Dokládání aktualizovaných příloh 
žádosti o podporu v době realizace projektu“ 
 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje aktualizovanou verzi metodického výkladu „Dokládání 
aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu“. Tento metodický výklad 
obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných 
ze strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn 
v době realizace projektu. 

Metodický výklad je k dispozici ZDE. 

Zdroj: MŠMT 

 

Aktualizace příloh žádosti o podporu „Čestné prohlášení žadatele – 
úvodní a závěrečné“ a „Čestné prohlášení partnera – úvodní a 
závěrečné“ 
 

Řídicí orgán OP VVV informuje, že dochází k aktualizaci příloh žádosti o podporu „Čestné 
prohlášení žadatele – úvodní a závěrečné“ a „Čestné prohlášení partnera – úvodní a 
závěrečné“. V textu čestného prohlášení závěrečného byl odstraněn bod týkající se souhlasu 
statutárního orgánu / osoby jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem 
žadatele/partnera se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm
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Program Delta 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže 
 

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 25. června 2019 první 
veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v 
Programu na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. 

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování 
cílů Programu DELTA 2.  

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být: 

•Výzkumné organizace (dle čl. 2 odst. 83 Nařízení Komise (EU)č.651/2014; dále jen 
„Nařízení"), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky (dle § 2 odst. 2 písm. 
h)zákonač.130/2002 Sb.o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů; dále ZPVV).  

•Podniky–právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle 
zákonač.455/1991  Sb.,o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve 
smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími 
účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat.  

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho 
velikosti. 

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a 
experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných 
organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované 
poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: 

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka 

 Alberta  
 German-Canadian Centre 
for   Innovation   and Research 

 GCCIR  

 Brazilská 
federativní   republika 

 National Service for Industrial Training, 
 Company of Research and 
Industrial   Innovation 

 SENAI,  
EMBRAPII  
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 Če-ťiang 
 Zhejiang Science and 
Technology   Department 

 ZSTD  

 Japonsko 
 New Energy and Industrial 
Technology   Development Organisation 

 NEDO  

 Korejská republika 
 Korea Institute for Advancement 
of   Technology 

 KIAT  

 Québec 
 Consortium for Research and Innovation  
 in Aerospace in Québec 

 CRIAQ  

 Stát Izrael  The Israel-Europe R&D Directorate  ISERD  

 Tchaj-wan  Ministry of Economy Affairs  MoEA  

 Tchaj-wan  Ministry of Science and Technology  MoST  

 Ťiang-su 
 Jiangsu Science and 
Technology   Department 

 JSTD  

 Vietnamská     socialistická 
republika 

 State Agency for Technology Innovation  SATI  

  

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019 v níže 
uvedené hodiny: 

16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím 
informačního systému ISTA; 

23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní 
uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) 
prostřednictvím své datové schránky. 

ID datové schránky TA ČR: afth9xp. 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o 
způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících 
dokumentech. 

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK. 

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů .  

 

 

https://ista.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/hesk/
https://www.tacr.cz/hesk/knowledgebase.php
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DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU DELTA 2 

Zadávací dokumentace a její příloha 
Zadávací dokumentace 
Příloha č. 1 - Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací 

Související dokumentace a formuláře 
Všeobecné podmínky  
Smlouva o poskytnutí podpory 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory 
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant 
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy 
Pre-existent knowledge 
Common proposal - Alberta (GCCIR) 
Common proposal - Brazilská federativní republika (SENAI) 
Common proposal - Če-ťiang (ZSTD) 
Common proposal - Québec (CRIAQ) 
Common proposal - Japonsko (NEDO) 
Common proposal - Korejská republika (KIAT) 
Common proposal - Stát Izrael (ISERD) 
Common proposal - Ťiang-su (JSTD) 
Common proposal - Tchaj-wan (MoEA) 
Common proposal - Tchaj-wan (MoST) 
Common proposal - Vietnamská socialistická republika (SATI) 

Doplňující dokumentace 
Program DELTA 2 
Struktura cílů NPOV 
Pravidla pro publicitu 

Příručky 
Základní informace pro uchazeče 
Příručka pro oponenty 

 

Program Delta 2: Záznam a prezentace k 1. VS 

Dne 28. června 2019 v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) proběhl streamovaný seminář 
k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2. 

 

Videozáznam ze semináře ke shlédnutí ZDE 

Prezentace ze semináře ke stažení ZDE 

 

Zdroj: TAČR 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace_k_1_verejne_soutezi_programu_DELTA_2.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace_k_1_verejne_soutezi_programu_DELTA_2.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_1_-_Specificke_podminky_jednotlivych_zahranicnich_organizaci.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Vseobecne_podminky_v6.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Smlouva_o_poskytnuti_podpory_v6.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Rozhodnuti_o_poskytnuti_podpory_v5.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Cestne_prohlaseni_za_uchazece_Sworn_statement_of_the_applicant.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Formular_potvrzeni_prislusneho_organu_statni_spravy.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Formular_Pre-existent_knowledge.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_7_-_Common_proposal_-_Alberta_GCCIR.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_8_-_Common_proposal_-_Brazilska_federativni_republika_SENAI.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_9_-_Common_proposal_-_Ce-tiang_ZSTD.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_10_-_Common_proposal_-_Quebec_CRIAQ.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_11_-_Common_proposal_-_Japonsko_NEDO.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_12_-_Common_proposal_-_Korejska_republika_KIAT.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_13_-_Common_proposal_-_Stat_Izrael_ISERD.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_14_-_Common_proposal_-_Tiang-su_JSTD.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_15_-_Common_proposal_-_Tchaj-wan_MoEA.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_16_-_Common_proposal_-_Tchaj-wan_MoST.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Priloha_c_17_-_Common_proposal_-_Vietnamska_socialisticka_republika_SATI.docx
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Program_DELTA2.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Struktura_cilu_NPOV.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Pravidla_pro_publicitu_projektu.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Zakladni_informace_pro_uchazece.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/Prirucka_pro_oponenty_1_VS_DELTA_.pdf
https://youtu.be/5dn_xzY9kcY
https://www.tacr.cz/dokums_raw/delta2/PP1/1VS/prezentace_seminar_1VS_delta2.pdf
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Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním 
vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 
2022 (NAKI II)  
 

Za Univerzitu Palackého v Olomouci byly do veřejné soutěže přijaty 
všechny podané projekty. 

Evidence uchazečů VS 2020 - Příloha 2a – přijaté do VS 2020 

Zdroj: MK ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/evidence-uchazecu-vs-2020-pril-2a_prijate-do-vs-2020-10756.xlsx
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Pracovní program SEWP 2020 zveřejněn 
 

 

Dne 2. 7. 2019 zveřejnila Evropská komise 15. část Pracovního programu H2020 věnovanou 
tématu Šíření excelence a rozšiřování účasti (SEWP) na léta 2018-2020 s aktualizací textu na r. 
2019 a 2020. Text obsahuje popis posledních výzev TWINNING a ERA Chairs v H2020, které 
budou otevřeny 24. 7. 2019 a uzavřou se 14. 11. 2019. Dokument je k dispozici zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

MSCA-Individual Fellowship Handbook 2019 
 

Byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro předkladatele projektů Marie Skłodowska Curie 
Action - Individual Fellowship (MSCA-IF) pro výzvu 2019, kterou pro zájemce o tuto akci 
připravily národní kontaktní osoby (MSCA NCP) v rámci projektu Net4Mobility+. Příručka je k 
dispozici zde. 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

N o v i n k y  

A k c e  

U d á l o s t i 

V ý z v y 
 

H O R I Z O N T   2 0 2 0 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M__MSCA_IF_Handbook_2019.pdf
http://h2020.tc-prod.foxtest.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/informace/novinky/pracovni-program-sewp-2020-zverejnen
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Brokerage event pro SC6 
 

Ve dnech 12. a 13. listopadu se v Bratislavě uskuteční brokerage event pro společenskou výzvu 
6 Evropa v měnícím se světě. Akce je výbornou příležitostí pro navázání kontaktů a pro 
vytváření konsorcií. Další informace najdete zde.   

 

 

Zdroj: TC AV ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.net4society.eu/
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POHODOVÉ LÉTO, AŤ JSTE KDEKOLIV! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce 

 
Projektový servis UP 

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

e-mail: gabriela.pokorna@upol.cz; 

pavla.tresterova@upol.cz 

www.psup.cz 

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
mailto:martina.bacuvcikova@upol.cz
http://www.psup.cz/

	Aktualizace metodického výkladu „Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu“
	Aktualizace příloh žádosti o podporu „Čestné prohlášení žadatele – úvodní a závěrečné“ a „Čestné prohlášení partnera – úvodní a závěrečné“
	Program Delta 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže
	Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
	Pracovní program SEWP 2020 zveřejněn
	MSCA-Individual Fellowship Handbook 2019
	H O R I Z O N T   2 0 2 0
	Brokerage event pro SC6
	Redakce

