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Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství 
na období 2017-2025 

ZEMĚ  

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, 
vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, 
vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, 
technologiích a výrobních postupech. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik 
nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního 
sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost. 

Podprogramy 

Podprogram 1 „Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých 
postupů a technologií“  
Tento podprogram není otevřen 
 
Podprogram 2 „Podpora státní politiky v agrárním sektoru“  
 

Očekávané přínosy podprogramu 2 

- Podpořit zvýšení počtu výsledků zemědělského a lesnického aplikovaného výzkumu v oblasti 

výzkumných potřeb útvarů státní správy a samosprávy.  

- Přispět k navýšení kvality nástrojů, poznatků a podkladů pro metodickou, koncepční, evaluační 

a rozhodovací činnost při výkonu státní správy v rámci resortu MZe a to zejména vytvářením 

nových systematických nástrojů v oblasti dostatečné a kvalitní zemědělské produkce, 

zpracování zemědělských produktů a potravinářství, lesního a vodního hospodářství a trvale 

udržitelných způsobech hospodaření na zemědělském a lesním půdním fondu.  

- Zvýšit efektivitu postupů při výkonu státní správy v působnosti MZe.  

- Přispět ke zdokonalení legislativních procesů v oblastech kompetence MZe.  

- Pozitivní dopad na ekonomiku a konkurenceschopnost zemědělství, potravinářství a lesního a 

vodního hospodářství v kontextu dlouhodobě udržitelného rozvoje. 

 
Předpokládané náklady jsou 12 mil. Kč na projekt (4 mil./rok), maximální míra intenzity 
podpory na projekt 100%. 

Kdo může dotace získat: 

 Uchazeč i další účastník – pouze výzkumné organizace 
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Na co lze žádat dotaci: 

 osobní náklady/výdaje včetně stipendií v rozsahu nezbytném pro řešení projektu; 
minimální úvazek hlavního řešitele je 0,2 FTE 

 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, odpisy atd. 

 režijní náklady – flat rate – pevná sazba tzv. metodou “flat rate” do výše 25 %  

V programu „ZEMĚ“ mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně předpokládají 
dosažení alespoň publikační výsledek druhu Jimp – původní/přehledový článek v 
recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem 
„Article“, „Review“, nebo „Letter“.  

U každého projektu bude dále vyžadovány dva z následujících druhů výsledků: 

 P - patent  
 Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 
 F – užitný vzor, průmyslový vzor  

 G – prototyp, funkční vzorek  

 H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do 
směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného 
poskytovatele, výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních 
dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy  

 N – certifikovaná metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným 
obsahem  

 R - software  

Za účelem objektivního vyhodnocení dosažených výsledků musí být v rámci projektu 
předložen alespoň jeden samostatný výsledek s výhradní dedikací na projekt. 

 

Důležité termíny: 

Návrh projektu včetně povinných příloh se podává prostřednictvím informačního systému 
ISTA do 13. 7. 2022 do 16:30 hod. 

Zveřejnění výsledků nejpozději do 22. 11. 2022 

Zahájení projektu nejdříve od 1. 1. 2023 (nejpozději 31. 3. 2023).  
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Délka realizace: 24 - 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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