Předběžné parametry 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život
Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život
a zveřejňuje předběžné parametry.

Název podprogramu

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro
ochranu životního prostředí

Termíny a lhůty
Datum vyhlášení veřejné
soutěže

29. 6. 2022

Soutěžní lhůta

30. 6. - 14. 9. 2022

Vyhlášení výsledků veřejné
soutěže

do 31. 3. 2023

Nejdřívější možný začátek
řešení

duben 2023

Nejzazší možný začátek
řešení

červen 2023

Min. délka projektu

12 měsíců

24 měsíců

Max. délka projektu

36 měsíců

33 měsíců

březen 2026

prosinec 2025

Nejzazší termín ukončení
projektu

Uchazeči ve veřejné soutěži
Podnik

ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník

Výzkumná organizace

ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník

Ostatní uchazeči povoleni
zadávací dokumentací

ANO - organizační složky státu - hlavní uchazeč nebo další účastník
Aplikování výstupů/výsledků

Důraz na uplatnitelnost
výstupů/výsledků v praxi

Uchazeči si zvolí právě jednoho aplikačního
garanta v návaznosti na hlavní prioritní
výzkumný cíl (PVC)*.

Uchazeči budou popisovat uplatnitelnost
výstupů/výsledků přímo v návrhu projektu.

*PVC budou specifikovány v zadávací
dokumentaci

Povinná příloha

ANO - Uchazeči povinně dodají přílohu,
ve které bude popsané zapojení aplikačního
garanta do návrhu projektu a jeho zapojení
do uplatnitelnosti výstupů/výsledků návrhu
projektu.

NE
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Název podprogramu

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro
ochranu životního prostředí

Návrh projektu
Jazyk návrhu projektu
Další povinné přílohy
návrhu projektu

čeština/slovenština
Prohlášení o dodržování zásady „významně
nepoškozovat“

NE

Tematické vymezení návrhu projektu
Prioritní výzkumné cíle

NPOV

budou specifikovány v zadávací dokumentaci
ANO
Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle NPOV, přičemž volba
vedlejšího cíle NPOV není povinná.
Hlavní cíl NPOV musí uchazeči zvolit z oblasti č. 3 Prostředí pro kvalitní život.
Vedlejší cíle mohou uchazeči vybrat ze všech prioritních oblastí NPOV.

CEP

FORD

ANO
Musí být povinně zvolen jeden hlavní obor CEP (Centrální evidence projektů), jeden vedlejší
a jeden další vedlejší.
ANO
Musí být povinně zvolen jeden hlavní obor FORD (Fields of Research and Development Oblasti výzkumu a vývoje), jeden vedlejší a jeden další vedlejší.
Výstupy a výsledky

Povolené druhy výsledků

P – patent
Gprot - prototyp
Gfunk - funkční vzorek
R – software
NmetA – metodiky a postupy akreditované
oprávněným orgánem
NmetS - metodika schválená příslušným
orgánem státní správy, do jehož kompetence
daná problematika spadá
NmetC - metodika certifikovaná oprávněným
orgánem
Nmap – specializovaná mapa s odborným
obsahem
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic
a předpisů nelegislativní povahy závazných
v rámci kompetence MŽP
Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
S – specializovaná veřejná databáze
Jimp, JSC, Jost – recenzovaný odborný článek
B – odborná kniha
C – kapitola v odborné knize
Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým
katalogem
M – uspořádání konference
O – ostatní výsledky

P – patent
G – technicky realizované výsledky –
prototyp, funkční vzorek
Z – poloprovoz, ověřená technologie
F – průmyslový a užitný vzor
R – software
S – specializovaná veřejná databáze
Nmap – specializovaná mapa s odborným
obsahem
Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva
O – ostatní výsledky
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Název podprogramu
Povinné přílohy k
výsledkům

Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro
ochranu životního prostředí

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu

NmetS – formulář pro druh výsledku NmetS
P – patentová rešerše
Finance

Předpokládaná alokace na
veřejnou soutěž

bude upřesněna v zadávací dokumentaci

200 mil. Kč

Max. částka podpory na
projekt

bude upřesněna v zadávací dokumentaci

bude upřesněna v zadávací dokumentaci

Max. intenzita podpory na
projekt

bude upřesněna v zadávací dokumentaci

bude upřesněna v zadávací dokumentaci

ANO - bude upřesněna v zadávací
dokumentaci

NE

Specifická alokace
RE:START – národní
iniciativa pro podporu
strukturálně postižených
regionů

Způsobilé kategorie nákladů
Osobní náklady

uznatelné včetně stipendií

Subdodávky

uznatelné

Nepřímé náklady

uznatelné

Ostatní přímé náklady

uznatelné
Vykazování nepřímých nákladů

- Full cost

ANO

- Flat rate

ANO - do výše 25 %
Hodnocení

Hodnoticí proces

tři oponenti - zpravodaj (člen kolegia odborníků) - kolegium odborníků - odborný poradní
orgán - předsednictvo TA ČR

Počet oponentských
posudků

3

Hodnoticí kritéria budou upřesněna v zadávací dokumentaci
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