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Program TREND – devátá 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. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do 
nabídky produktů na trhu. V souladu s dále popsaným zaměřením budou podporovány především 
projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití 
digitálních technologií.  

Podprogramy 

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“  

V této výzvě není tento podprogram otevřen 

Podprogram 2 „Nováčci“ 

Veřejná soutěže je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní 
podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb) u 
podniků, které v posledních pěti letech nečerpaly přímou či nepřímou podporu na své výzkumné 
aktivity v úhrnu nad 1 mil. Kč.  

Maximální výše dotace 15 mil. Kč na projekt, maximální míra intenzity podpory na projekt 
80%. 

Alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč. 

Předpokládaná délka trvání projektů je 12 - 48 měsíců.  

Kdo může dotace získat: 

 Uchazeč – koordinátor projektu - podniky (projekt řeší samostatně nebo ve 
spolupráci s dalšími účastníky projektu) 

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

Počet subjektů, které se podílejí na řešení projektu, není omezený, ale vždy musí být součástí 
konsorcia alespoň jedna výzkumná organizace, přičemž musí jít o kolaborativní, nikoliv 
smluvní výzkum v souladu s Rámcem.  



 

Markéta Pánková | Vedoucí oddělení grantové podpory | +420 734 518 412420 | marketa.pankova@tul.cz 
Technická univerzita v Liberci | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |  
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | www.cxi.tul.cz 

Hlavní uchazeč musí doložit čestným prohlášením (viz dokumenty spojené s vyhlášením 
veřejné soutěže), posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na 
výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč (více informací ZDE ) 

Uchazeč může v roli hlavního uchazeče podat do této veřejné soutěže maximálně 1 návrh 
projektu.  

V případě, že je hlavní uchazeč mladší než 18 měsíců (od data zápisu do Obchodního rejstříku 
do data podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA), je nutné doložit finanční plán, kde 
prokazuje, že má zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu na své činnosti na 
celou dobu řešení projektu. Finanční plán se předkládá v jednoduché formě – roky, zdroje, 
příjmy, výdaje. Vzhledem k neexistující účetní historii by měl finanční plán obsahovat i záruky 
(bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo 
čestného prohlášení.  

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 % se 
vykazuje ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých 
nákladů (subdodávky nejsou zahrnuty).    

Maximální povolená intenzita podpory u jednotlivých typů uchazečů musí být dodržena v 
každém roce řešení, a to dle výše skutečně čerpaných nákladů v daném roce. Maximální 
intenzita podpory je uvedena v následující tabulce:  

 

https://www.tacr.cz/program-trend-dalsi-informace-vztahujici-se-ke-specificke-podmince-necerpani-podpory-na-vav-pro-hlavni-uchazece-v-9-verejne-soutezi-podprogram-2/
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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 
 R – software 
 Z – poloprovoz, ověřená technologie 

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

 Nmet – metodika 
 P – patent 
 O – ostatní  

Bonifikační kritéria: 

 Řešení ve strukturálně postiženém regionu 
 Naplňování principů iniciativy Průmyslu 4.0   

 

Důležité termíny: 

Návrh projektu včetně povinných příloh se podává prostřednictvím informačního systému 
ISTA do 11. 1. 2023 do 16:30 hod. 

Zveřejnění výsledků nejpozději do 30. 6. 2023. 

Zahájení projektu nejdříve od 1. 7. 2023 (nejpozději září 2023).  

Ukončení projektu nejpozději do srpna 2027. 

Více informací a vzory ke stažení naleznete zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-
trend/devata-verejna-soutez/ 

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

 

 

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