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Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje rychlé přijetí programu TREND, který považuje pro následující roky 

za stěžejní národní podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Předpokládá, že první 

veřejná soutěž bude vyhlášena již v první polovině roku 2019, aby nedošlo k přerušení financování 

podpory průmyslového výzkumu a vývoje. K tomu je však nezbytné a zásadní nastavení celého 

implementačního procesu podle uzavřené dohody mezi MPO a TA ČR. Svaz je proto vyzývá, aby ve 

vzájemné spolupráci co nejdříve a důkladně zajistily podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení první soutěže a 

následnou realizaci programu včetně jeho vyhodnocení.  

 

1. Obecná připomínka 

Svaz žádá vzhledem k obecnosti Programu a faktu, že program uvádí, že bude vše podstatné upřesněno ve 

výzvách (odborné zaměření, hodnotící kritéria, intenzita podpory na projekt i na jednotlivé typy účastníků, 

atd.), aby se mohl vyjádřit také k připravovaným výzvám nebo aby se výzvy staly předmětem veřejného 

připomínkového řízení po vzoru EK a jejich institutu veřejné konzultace.  

Odůvodnění: 

Rozdílné nastavení výzvy a obsažených pravidel v kombinaci se vzorem smlouvy o poskytnutí podpory a 

všeobecnými podmínkami mohou ze shodně schváleného programu udělat úplně jinak reálně orientované 

programy. Proto je velmi důležité zejména znění výzvy a vázaných dokumentů. Nabízí se k využití institut 

„veřejné konzultace“, kdy pak mohou všichni zájemci pomoci identifikovat případné nedokonalosti ve výzvě 

a také predikovat dopad výzvy na různé druhy konsorcií, odborných témat a výzkumných a podnikatelských 

ekosystémů. Toto je potřeba realizovat co nejdříve, aby se stihl termín vyhlášení výzvy (avizovaný na květen 

2019) a v té době již bylo vše zkonzultováno a vyladěno. 

Zásadní připomínka 

2. Připomínka ke kapitole 7 Podprogramy - Podprogram 2 „Nováčci“ 

Žádáme doplnit způsob, jakým příjemce podpory bude muset prokázat, že v posledních pěti letech nebyl 

příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované výzkumné činnosti 

v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. 

Odůvodnění: 
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Tyto údaje lze získat např. v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Pak by limit mohl kontrolovat 

přímo poskytovatel nebo gestor programu a nebyl by tak zatěžován nadbytečnou administrativou žadatel. 

Zásadní připomínka 

3. Připomínka ke kapitole 9 Nejvyšší povolená intenzita podpory 

Vzhledem k povinnosti VO dofinancovat projekt alespoň ve výši 10 % nákladů (novinka oproti programům 

TRIO nebo EPSILON) Svaz požaduje do samotného programu uvést, aby VO mohly povinné dofinancování 

rozpočtu (spoluúčast)  hradit z neveřejných i veřejných zdrojů. 

Odůvodnění: 

Takto by mohly VO uplatnit pro kofinancování uznaných nákladů projektu například prostředky 

institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, což jsou finance určené právě na výzkum a vývoj. 

Tato možnost byla historicky zakotvena například v programu Omega či 5. VS programu Epsilon.  

Zásadní připomínka 

4. Připomínka ke kapitole 11 Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů 

Žádáme vysvětlit možné zařazení účinné spolupráce do binárních kritérií.  

Odůvodnění: 

Pokud je u Technologických lídrů zmiňovaná volba, že mohou řešit projekt buď samostatně (svými VaV 

kapacitami) nebo ve spolupráci s VO, nemělo by se toto v binárních hodnoceních objevit. Možností by bylo 

pouze rozhodnutí poskytovatele dotace zvýhodnit spolupráci v hodnoticích kritériích (při současném 

možném zohlednění v kategoriích míry podpory). 

Zásadní připomínka 

5. Připomínka ke kapitole 13 Očekávané výsledky projektů 

Žádáme doplnit mezi hlavní výsledky Certifikovanou metodiku. 

Odůvodnění: 

Typ výsledku „certifikovaná metodika“ patří mezi důležité a cenné výsledky VaV např. pro oblasti chemie, 

chemického průmyslu, ochranu životního prostředí a nepochybně i pro řadu dalších významných oborů. 

Zásadní připomínka 

6. Připomínka ke kapitole 15 Hodnocení Programu - Analytické a hodnotící ukazatele pro program 

TREND 

Žádáme informaci, zda má gestor programu k dispozici metodiku, na základě které bude porovnávat 

podpořené a nepodpořené subjekty, a to na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, jak uvádí v 

materiálu. Rovněž není jasný způsob získání dat u nepodpořených projektů. Považujeme za vhodnější tuto 

část vypustit a uvést v Metodice pro monitorování a evaluaci programu, kterou by měl vypracovat gestor 

programu, tedy MPO. Rádi bychom věděli, kdy bude Metodika vypracována.  

Odůvodnění: 

Některé navržené indikátory považujeme za obtížně získatelné a vyhodnotitelné. Proto se chceme ujistit, že 

indikátory byly správně zvoleny a budou moci být tedy použity. 

Zásadní připomínka 


