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Program TREND – sedmá veřejná soutěž  

Program TREND byl schválen usnesením vlády č. 202 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a 
realizátorem programu je Technologická agentura ČR. Gestorem Programu TREND je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu.  

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především 
rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových 
řetězcích.  

Veřejná soutěže je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 
5. generace a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 
s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s 
rozvojem sítí a služeb 5G”. Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace 
podle sdružení 3GPP.  

Podprogramy 

Podprogram 1 „Technologičtí lídři – 5G“  

Je zaměřen na tvorbu a využívání výsledků VaV pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro 

zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to  

- u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze 

stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení) 

- u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím 

nerozvinuly vlastní VaV činnost.  

Maximální výše dotace 15 mil. Kč na projekt, maximální míra intenzity podpory na projekt 
70%. 

Alokace pro tuto výzvu je 300 tis. Kč. 

Předpokládaná délka trvání projektů je 12 - 36 měsíců.  

Kdo může dotace získat: 

 Uchazeč – koordinátor projektu - podniky (projekt řeší samostatně nebo ve 
spolupráci s dalšími účastníky projektu). Uchazeč musí prokázat minimálně dvouletou 
účetní historii při podání návrhu projektu (dvouletou ekonomickou/účetní historií se 
rozumí minimálně dvě zpracované roční účetní závěrky). 

 Další účastníci projektu – podniky a výzkumné organizace (pro VO je možné použít i 
ostatní veřejné zdroje) 

Uchazeč může v roli hlavního uchazeče podat do této veřejné soutěže maximálně 1 návrh, 
souběžně je lze podat návrh i do 6. veřejné výzvy (s jiným zaměřením). 
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Na co lze žádat dotaci: 

 osobní náklady/výdaje včetně stipendií v rozsahu nezbytném pro řešení projektu; 
 náklady na subdodávky - jsou uznatelnými náklady, pokud se vztahují na služby 

výzkumné povahy. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu za celou dobu řešení 

 ostatní přímé náklady - představují náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, 
další provozní náklady, náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku, cestovní náklady atd. 

 režijní náklady – flat rate – pevná sazba tzv. metodou “flat rate” do výše 20 %  

Povinné přílohy projektové žádosti: 

 představení projektu – věcná část návrhu projektu dle vzoru 

 doložení uplatnění výsledků - musí obsahovat stručnou marketingovou studii (dle 
vzoru) 

 ekonomické přínosy projektu – stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy 
(dle vzoru) 

 Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ - doložení, jakým 
způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k 
porušení ani jednoho environmentálního cíle. (dle vzoru) 

Maximální intenzita podpory pro jednotlivé kategorie činností a jednotlivé kategorie 
účastníků 

 

V programu „TREND“ mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně předpokládají 
dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: 

 F – užitný nebo průmyslový vzor 
 G – prototyp, funkční vzorek 
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 R – software 
 Z – poloprovoz, ověřená technologie 

Další akceptovatelné výsledky pouze v kombinaci s některým z výše uvedených: 

 Nmet – metodika 
 P – patent 
 O - ostatní výsledky 

Důležité termíny: 

Návrh projektu včetně povinných příloh se podává prostřednictvím informačního systému 
ISTA do 13. 6. 2022 do 16:30 hod. 

Zveřejnění výsledků nejpozději do 31. 12. 2022 

Zahájení projektu nejdříve od 1. 1. 2023 (nejpozději 1. 3. 2023).  

Délka realizace: 12–36 měsíců 

Ukončení projektu nejpozději do 31. 12. 2025. 

Více informací a vzory ke stažení naleznete ZDE 

Projekt musí být podán prostřednictvím informačního systému ISTA: https://ista.tacr.cz/ 

 

 

Zpracovala: Ing. Markéta Pánková 
marketa.pankova@tul.cz 
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