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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje program Národní centra kompetence za důležitý prvek  

v podpoře spolupráce firem a výzkumných organizací. Zejména s ohledem na projekty podpořené v NCK 1 

je třeba vyjasnit kritéria nového programu a jejich provázanost. Chápeme, že mnohé podmínky budou 

specifikovány až ve vyhlašovaných soutěžích, nicméně je třeba vyřešit již nyní hlavní otázky. Ty uvádíme 

následovně. 

1. Připomínka  

Svaz žádá zajištění stejných podmínek pro stávající projekty podpořené ze současného programu NCK 1 

s projekty, které budou podpořeny ze sloučeného programu NCK. 

Odůvodnění: 

Program nyní implikuje nerovnost pro účastníky stávajícího programu NCK 1 a následujících výzev nového 

programu NCK. Nerovnost je nyní patrná v tom, že projekty řešené v rámci stávajícího programu NCK 1 

musely být navrženy na 2 roky řešení (do konce 2020) a pokud budou chtít využít prodloužení o dva roky 

(celkově na 4 roky), pak musí projít průběžným hodnocením projektů. Navržené znění programu nyní 

umožňuje, aby druhá nebo další výzva nepožadovala takový formát projektů, které mají v průběhu řešení 

(například po dvou nebo třech letech) průběžné hodnocení. Princip průběžného (midterm) hodnocení byl 

uplatňován u programu Centra Kompetence, nyní je uplatňován u projektů NCK 1 a u plánovaného 

sloučeného programu NCK plánován není, pro druhou a další výzvy. Stejně jako je v 5. odstavci 

navrhovaného programu NCK uveden explicitně postup pro časový plán projektů v první výzvě (NCK 1), tak 

by měl být uveden i pro další výzvy. Chybí zde také uvedení, na kolik let budou podpořeny projekty z druhé 

a dalších výzev. Dá se předpokládat, že do konce trvání programu NCK, ale mělo by to být explicitně 

uvedeno. Nebo může být uvedeno, že jsou přípustné projekty např. na 4 až 6 let s průběžným hodnocením 

v polovině řešení. Program tak bude obsahovat strategicky důležitou informaci i pro stávající řešitele 

projektů ze současného programu NCK 1, kteří musí plánovat další budoucnost dlouhodobého 

aplikovaného výzkumu v perspektivních sektorech české ekonomiky. 

Zásadní připomínka 

2. Připomínka 
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Je třeba stanovit možnosti pokračování projektů podpořených ze stávajícího programu NCK 1.  

Odůvodnění: 

V programu NCK 1 i NCK je uvedeno, že projekty z první veřejné soutěže trvají do roku 2020 s možností 

prodloužení do roku 2022. V roce 2020 má být však vyhlášena případná druhá veřejná soutěž programu 

NCK. Nikde není stanoveno kdy, jak a na základě čeho se mají stávající projekty rozhodnout, zda se mají 

účastnit druhé veřejné soutěže nebo projekt prodloužit o dva roky. Je zde třeba explicitně uvést, že stávající 

projekty budou moci podstoupit oba druhy hodnocení (tedy jednak navrhnout nový projekt na období 2021 

a dále a současně navrhnout prodloužení stávajícího projektu o 2 roky. Zde je vážný problém s tím jak 

zajistit dodržení pravidel platného programu NCK 1 a současně zajistit rovnost podmínek soutěže ve druhé 

výzvě pro nová konsorcia, do které se budou moc přihlásit i stávající konsorcia (řešící projekty z 1. výzvy). Je 

třeba vzít v úvahu, že poskytovatel přiměl konsorcia řešitelů, aby vytvořila a založila uskupení národních 

center kompetence a tato uskupení žádala o podporu projektu národní centra kompetence. Tedy existují 

nyní již založená a dle pravidel fungující uskupení národních center kompetence a ta řeší projekty NCK 1, ale 

nejedná se o shodný objekt. Nyní je třeba Programem NCK a výzvami zamezit tomu, aby byli žadatelé z řad 

již existujících NCK (uskupení) nuceni zakládat znovu nová NCK(uskupení), která by se ucházela v soutěži o 

řešení projektu NCK (projekt). Je třeba počítat s faktem, že žadateli o projekty NCK jsou NCK (uskupení), 

která již existují. Nová uskupení však mohou vzniknout, nicméně nemusí, pokud stávající NCK(uskupení) 

bude usilovat o nový projekt NCK v druhé výzvě. Dále je třeba řešit situaci a fakt, že uskupení NCK může 

teoreticky řešit více projektů NCK, tedy například dokončovat projekt NCK z 1. výzvy a současně začínat 

projekt nový od roku 2021. Tato situace již například nastala při překryvu dobíhajících CK a začínajících NCK 

1 u týmů a konsorcií se shodnou kapacitou, kde je postupný „náběh“ NCK na končící CK. 

Zásadní připomínka 

3. Připomínka 

Žádáme o vyjasnění, u kterých projektů proběhne midterm hodnocení. 

Odůvodnění: 

Ustanovení programu NCK v bodě 16 požaduje: „Pro účely poskytnutí podpory na další období budou muset 

projekty splnit požadavky stanovené programem a zadávací dokumentací. Příjemce předloží návrh na řešení 

projektu v dalším období a tento návrh bude poskytovatelem hodnocen. Předpokládaná kritéria hodnocení: 

...“ avšak zde není vymezeno, jestli toto platí pouze pro projekty z první výzvy (NCK 1), nebo i pro projekty z 

dalších výzev (viz předchozí bod). Tuto část odstavce 16. je třeba upravit ve vazbě na upřesněný popis 

časových limitů na projekty a jejich „midterm“ hodnocení ve druhé a další výzvě, v odstavci 5. 

Zásadní připomínka 

4. Připomínka 

Je nutné řešit časový harmonogram druhé výzvy NCK i průběžného hodnocení projektů ze stávající výzvy 

NCK 1. 

Odůvodnění: 
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Všechny stávající projekty NCK 1 jsou schváleny pouze do 31. 12. 2020. Program byl koncipován pro 

dlouhodobou spolupráci průmyslu a výzkumné sféry. Proto musela konsorcia řešitelů v jednotlivých 

perspektivních sektorech české ekonomiky založit uskupení Národních center kompetence – NCK 

(uskupení). Tato konsorcia řešitelů byla informována, že TA ČR zajistí podmínky, aby jejich týmy mohly 

pokračovat i po roce 2020 v zahájené výzkumné spolupráci. Konsorcia by měla vědět, jestli pokračují v roce 

2021 pokračováním stávajícího projektu (prodloužení po průběžném hodnocení), nebo novým navazujícím 

projektem (projekt z výzvy 2) alespoň 6 měsíců předem, tzn., aby byly známé výsledky 2. výzvy a také 

průběžného hodnocení pokračujících projektů přibližně v 6/2020. Proto je třeba, aby byla 2. výzva a 

průběžné hodnocení zahájeny v 2/2020. Problém je, že se pak dají řešené projekty hodnotit pouze na 

základě prvního roku řešení projektu. Jako celkově vhodnější se jeví varianta, kdy by výzva pro projekty 

zahajované od 2021 byla vypsána 10/2019 se známými výsledky 3/2020 a konsorcia stávajících NCK, která 

ba neuspěla v návrzích na nové projekty NCK od 2021 by mohla následně žádat o prodloužení a proběhlo by 

u nich průběžné hodnocení v období 4/2020 - 6/2020. Pak by všechna konsorcia a uskupení věděla s 

předstihem nejméně 6 měsíců, jestli mohou pokračovat, anebo jestli musí rušit svoje kapacity. 

Zásadní připomínka 

5. Připomínka 

Žádáme o stanovení limitu na nejvyšší povolenou intenzitu podpory na projekt. 

Odůvodnění: 

V Programu NCK 1 byl v odstavci 13. uveden limit na nejvyšší povolenou intenzitu podpory na projekt s 

hodnotou 90 %. V předloženém návrhu programu chybí informace o limitu podpory na projekt. Teoreticky 

pak výklad pro druhou a další výzvu umožňuje přijímat projekty s jakoukoli mírou podpory. Pokud se má za 

to, že 80 % je vhodný limit pro program i pro samotné projekty, pak je vhodné, aby program obsahoval opět 

formulaci limitu na projekt. Např.: „Nejvyšší povolená intenzita podpory na projekt je 80 %.“ 

Zásadní připomínka 

6. Připomínka 

Svaz žádá o vymezení druhé skupiny uchazečů uvedených v části 11 odst. 3 na str. 6 návrhu programu: 

„Další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva bez ohledu na právní formu či způsob 

financování, které budou vykonávat činnosti, na něž je podpora poskytována mimo režim veřejné podpory, 

tj. nebude se jednat o podniky.“ 

Odůvodnění: 

Mimo režim veřejné podpory mohou být dotace poskytovány nejrůznějšími způsoby a není zřejmé, který 

způsob má předkladatel na mysli a zejména proč je tento režim navrhován. V předkládaném materiálu by 

toto mělo být jasně uvedeno a odůvodněno. 

Zásadní připomínka 

7. Připomínka 
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Svaz žádá o vypuštění nebo specifikaci následující věty v části 11 odst. 7 na str. 6  návrhu programu: „Okruh 

uchazečů může oproti programu zúžit zadávací dokumentace k veřejné soutěži.“  

Odůvodnění: 

Z návrhu není zřejmé, jakým způsobem by mohl být okruh uchazečů zúžen, tj. které z uvedených tří  skupin 

uchazečů by mohly být zadávací dokumentací vypuštěny: 

- „Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumné organizace“)“, 

- „Další fyzické osoby a právnické osoby (které budou vykonávat činnosti, na něž je podpora 

poskytována mimo režim veřejné podpory, tj. nebude se jednat o podniky)“, 

- „Podniky“  

Vzhledem k cílům programu jde zřejmě o vypuštění druhé skupiny, což je ale třeba jednoznačně uvést a 

návazně na předchozí připomínku specifikovat a odůvodnit. Pokud by mělo jít o vypuštění první nebo třetí 

skupiny uchazečů (což stávající dikce návrhu programu umožňuje), SP ČR s tím zásadně nesouhlasí a žádá o 

vypuštění uvedené věty. 

Zásadní připomínka 

 


