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PROGRAM ZEMĚ (2017 - 2025) 

Schválen usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 (č. 313), délka trvání Programu navržena na 9 let (2017-2025). 

 

Účel: podpora inovativních projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, podpora 
rozvoje stávajících oborů a technologií, vznik nových poznatků, metod a postupů.  

 

Podprogram I a II 

 

Celkové náklady na Program Země: 3 666 548 000 Kč 

z toho ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 3 556 709 tis. Kč (intenzita podpory ze státního rozpočtu na celý Program průměrně ve výši 
97 % celkových způsobilých nákladů). 

 

Veřejné soutěže byly / budou vyhlašovány v letech 2016,  2017,  2018,  2020,  2021 a 2022.  V roce 2019 není soutěž plánována! 

 

Příjemci podpory:  výzkumné organizace (ve spolupráci s podniky) 

 

Klíčové oblasti (3): 

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji 

Udržitelné zemědělství a lesnictví 

Udržitelná produkce potravin 

 

 

 



Váha uplatnění 
jednotlivých 
výzkumných směrů v 
rámci klíčových oblastí 
vyjádřených 
počtem křížků značí 
okrajové zastoupení 
výzkumných směrů v 
rámci klíčových oblastí. 

PROGRAM 
ZEMĚ 
(2017 - 2025) 

Klíčové oblasti 

Koncepce výzkumu, 

vývoje a inovací MZe na 

léta 2016 - 2022 

 

Udržitelné 

hospodaření s 

přírodními 

zdroji 

Udržitelné 

zemědělství 

a lesnictví 

Udržitelná 

produkce 

potravin 
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Půda XXX XX X 

Voda XXX XX X 

Biodiverzita XXX X (X) 

Lesnictví a navazující 

odvětví 
XX XXX X 

Rostlinná produkce a 

rostlinolékařství XX XXX XXX 

Živočišná produkce a 

veterinární medicína 
XX XXX XXX 

Produkce potravin (X) (X) XXX 

Zemědělská technika 
XXX XX X 

Bioekonomie XXX XX X 



HLAVNÍ PARAMETRY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA ROK 2018 

AKTIVITA DATUM 

Vyhlášení veřejné soutěže 28. března 2018 

Začátek přijímání návrhů projektů 29. března v 00:00:01 hodin 

Uzávěrka přijímání návrhů projektů 17. května 2018 ve 23:59:59 hodin 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 20. listopadu 2018 

Zahájení realizace projektů leden 2019 



KLÍČOVÉ PARAMETRY SOUTĚŽE – PODPROGRAM I 

Plný název podprogramu:  Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií 

 

Způsobilí uchazeči o podporu:  výzkumné organizace + podniky 

 

Rozpočet (vyčleněné prostředky):  228  mil. Kč (70%) 

 

Očekávaná doba řešení: až 5 let  

 

Očekávané průměrné náklady na jeden projekt: cca 20 mil. Kč  

 

Pro první rok řešení bude celkově mezi příjemce rozděleno ze státního rozpočtu cca 326 mil. Kč. Na roky 2019-2023           
1,436 mld. Kč. 

 



INTENZITA PODPORY PŘÍJEMCŮ PŘI SPOLUPRÁCI VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 
(VO) S PODNIKY PODLE ČL. 25 GBER U PODPROGRAMU I 

Podprogram I  
Malý 

podnik* 

Střední 

podnik* 

Velký 

podnik 
VO 

Celkem za 

projekt 

1. při využití pravidel podpory výzkumu a vývoje v 

zemědělství a lesnictví podle čl. 31 ABER a pravidel 

podpory výzkumu a vývoje v odvětví rybolovu a 

akvakultury podle čl. 30 GBER 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. v ostatních případech 

Průmyslový výzkum 

při zohlednění příplatků MSP 70% 60% 50% 

100% 85% při doložení účinné 

spolupráce s VO 
80% 75% 65% 

Experimentální výzkum 

při zohlednění příplatků MSP 45% 35% 25% 

100% 85% při doložení účinné 

spolupráce s VO 
60% 50% 40% 

*Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze I ABER a GBER. 



KLÍČOVÉ PARAMETRY SOUTĚŽE – PODPROGRAM II 

Plný název podprogramu:  Podpora státní politiky v agrárním sektoru 

 

Způsobilí uchazeči o podporu:  výzkumné organizace 

 

Rozpočet (vyčleněné prostředky):  97 mil. Kč (30%) 

 

Očekávaná doba řešení: až 3 roky  

 

Očekávané průměrné náklady na jeden projekt: cca 12 mil. Kč 

  

Pro první rok řešení bude celkově mezi příjemce rozděleno ze státního rozpočtu cca 326 mil. Kč. Na roky 2019-2023                      
1,436 mld. Kč. 

 

 



INTENZITA PODPORY PŘÍJEMCŮ PŘI SPOLUPRÁCI VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 
(VO) S PODNIKY PODLE ČL. 25 GBER U PODPROGRAMU II 

Podprogram II  
Malý 

podnik* 

Střední 

podnik* 

Velký 

podnik 
VO 

Celkem za 

projekt 

1. při využití pravidel podpory výzkumu a vývoje v 

zemědělství a lesnictví podle čl. 31 ABER a pravidel 

podpory výzkumu a vývoje v odvětví rybolovu a 

akvakultury podle čl. 30 GBER 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. v ostatních případech 

Průmyslový výzkum 

při zohlednění příplatků MSP 70% 60% 50% 

100% 85% při doložení účinné 

spolupráce s VO 
80% 75% 65% 

Experimentální výzkum 

při zohlednění příplatků MSP 45% 35% 25% 

100% 85% při doložení účinné 

spolupráce s VO 
60% 50% 40% 

*Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze I ABER a GBER. 



ROZDÍLY  V 
PODPROGRAMECH 
A JEJICH 
FINANCOVÁNÍ PODPROGRAM I PODPROGRAM II 

• Tematické zaměření:       témata programu                    výzkumné potřeby MZe 

• Vyčleněné prostředky:              228  mil. Kč (70%)    97 mil. Kč (30%)  

• Očekávané průměrné  

     náklady na jeden projekt:         cca 20 mil. Kč     cca 12 mil. Kč 

• Očekávaný počet projektů        cca 70      cca 30 

• Očekávaná doba řešení:             až 5 let                    až 3 roky 

• Příjemce podpory:         výzkumné org. + podniky     výzkumné org. 

 

 

 

 

 



VÝZKUMNÉ 
POTŘEBY MZE 

29 vyhlášených témat 
představují zaměření 
jednotlivých projektů, jejichž 
výsledky budou sloužit k 
podpoře státní správy v 
oblasti zemědělství, 
potravinářství, lesního a 
vodního hospodářství a 
ochrany zemědělského 
půdního fondu. KLÍČOVÁ OBLAST I 

Udržitelné hospodaření   
s přírodními zdroji 

KLÍČOVÁ OBLAST II 

Udržitelné zemědělství    
a lesnictví  

KLÍČOVÁ OBLAST III 

Udržitelná produkce 
potravin 

11 TÉMAT 13 TÉMAT 5 TÉMAT 



KLÍČOVÁ OBLAST 1 
UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI  

Internet věcí jako základ systémového monitoringu a optimalizace procesů v zemědělské 
výrobě 

Podpora prostředků pro nástup a uplatnění koncepce SmartFarming 

Komplexní řešení problematiky afrického moru prasat v ČR 

Nastavení kombinovaných managementů dlouhodobě udržitelného hospodaření na zemědělské 
a lesní půdě s ohledem na produkční a mimoprodukční potenciál v souvislosti s možnými 
adaptačními aktivitami 

Hospodaření na zemědělské půdě bez použití glyfosátů 

Opatření k odhadu ztrát a minimalizaci negativních dopadů rybožravých predátorů pro 
rybářství 

Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci 
managementu vodních ekosystémů 

Optimalizace chovu reofilních druhů ryb v podmínkách akvakulturních systémů 

Vytvoření a verifikace prostorových modelů půdních vlastností pro účely lesního hospodářství 
ČR 

Diversifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru 

Měření a snižování emisí amoniaku a skleníkových plynů (zejména metanu a oxidů dusíku) ze 
zemědělství 



KLÍČOVÁ OBLAST II 
UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ  

9 témat zaměřeno na zemědělství: 

Ekonomická efektivita precizního zemědělství 

Podpora welfare a fitness ryb optimalizací podmínek chovu v intenzivních akvakulturách 

Systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů 

Inovace technologií pro pěstování polních plodin v oblastech ohrožených suchem 

Ověřování přítomnosti a biologických vlastností patogenů - virů a jim podobných organismů, které byly 
identifikovány v rostlinách pomocí citlivých laboratorních metod, jako jsou PCR a Next Generation Sequencing 
(NGS) technology 

Využití genotypizace hospodářských zvířat pro zefektivnění léčení a protinákazových opatření 

Opatření pro zvýšení rentability chovu hospodářských zvířat řízením zdravotního stavu 

Intenzifikace rostlinné výroby v ekologickém zemědělství při zachování kvality a úrodnosti půdy 

Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a 
rozmnožovacího materiálu meruněk a případně dalších druhů peckovin 

 

4 témata zaměřena na lesnictví: 

Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa. Optimalizace použití 
dřevin s pionýrskou strategií růstu pro širší využití v lesním hospodářství. Modifikace stávajících pěstebních postupů 
včetně úpravy cílových druhových skladeb a možností zajištění zdrojů reprodukčního materiálu s cílem tvorby 
druhově, prostorově a věkově diferencovaných porostů se zvýšenou odolností vůči disturbancím 

Vyhodnocení aktuální dynamiky výskytu škodlivých činitelů s návrhy modifikace obranných opatření 

Zefektivnění a podpora rozhodování státní správy lesů při řešení kalamitních situací v lesích 

Harmonizace lesnického hospodaření ve vazbě na priority a potřeby společnosti 

 

 

 



KLÍČOVÁ OBLAST III 
UDRŽITELNÁ PRODUKCE POTRAVIN  

Rozšiřování škodlivých organizmů z hlediska zdraví lidí a zvířat 

Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn 

Detekce falšování složení ovčích a kozích výrobků 

Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě 

Testování přítomnosti viru (nebo genomu viru) afrického moru prasat v masných 
výrobcích 



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - FORMA  A TECHNICKÝ 
OBSAH NÁVRHU PROJEKTU  

Administrativní podoba návrhu projektu je daná platnou verzí elektronické 
přihlášky. 

Návrh projektu musí být úplný včetně příloh. 

Veškeré informace uvedené v návrhu projektu musí být pravdivé a v souladu se 
skutečným stavem. 

Návrh projektu musí být předložen v českém jazyce. 

Podrobné instrukce k vyplnění přihlášky návrhu projektu jsou uvedeny v souhrnu 
nápověd elektronické přihlášky. 

Za včasné a kompletní doručení návrhu projektu odpovídá hlavní příjemce. 

 

 



ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU 

OSOBNÍ NÁKLADY 

Na výzkumné pracovníky, techniky a další pomocné zaměstnance v rozsahu nezbytném pro účely projektu (i DPČ, DPP); stipendia dle zákona o 
VŠ. Hlavní řešitel musí mít minimální úvazek 0,2 po celou dobu řešení projektu (osoba odpovědná za odbornou úroveň projektu – 
řešitel hlavního příjemce). 

NÁKLADY SUBDODÁVKY 

=druh služby, prostřednictvím které realizuje subdodavatel místo uchazeče určitou aktivitu projektu. Náklady na subdodávky nesmí přesáhnout 

20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení. 

DALŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 

Pořízení drobného hmotného/nehmotného majetku a náklady na jejich provoz, opravy, údržbu. Dále provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu (např. materiál, zásoby, služby) a náklady na smluvní výzkum a poradenské služby. 

CESTOVNÍ NÁKLADY 

Cestovní náklady členů řešitelského týmu vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu a nezbytné pro jeho řešení stanovené dle zákoníku 

práce a vnitřní směrnice hlavního příjemce/dalších účastníků, přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu.  Týká se 

tuzemských i zahraničních cest. 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY 

=režie vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti s řešením projektu v patřičném roce, např. administrativní náklady, náklady na pomocný 

personál a infrastrukturu, energie a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích.  Maximální výše 20 % (flat rate). 

 

 



POŽADOVANÉ VÝSLEDKY – POŽADAVEK SHODNÝ PRO OBA PODPROGRAMY 
(I, II) 

Veškeré výsledky musí odpovídat definici druhů výsledků Samostatné přílohy č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a 
programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107. 

Veškeré výsledky musí odpovídat plánovaným nákladům, musí být relevantní a realistické. 

Publikační výsledky - bude požadován nejméně jeden výsledek druhu Jimp. 

 

Minimálně dva výsledky využitelné v praxi:  
P – patent,  

Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, 

F – užitný vzor, průmyslový vzor, 

G – prototyp, funkční vzorek, 

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

R – software, 

W – workshop, 

M – konference; především u PP II rovněž výsledky druhu H (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů 
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů 
výzkumu, vývoje a inovací orgánů státní nebo veřejné správy – H leg, Hneleg, Hkonc)  

 

Již první rok řešení projektu musí být naplánován nejméně jeden (jakýkoliv) výsledek do RIV dle Metodiky. 

V rámci projektu musí být předložen alespoň jeden samostatný výsledek s výhradní dedikací na projekt. 

 



PRÁVA K VÝSLEDKŮM A JEJICH  VYUŽITÍ 

Výsledky projektů, které se v Podprogramu I hlásí k Pravidlům pro zemědělství, lesnictví a 
rybolov (až 100% podpory na projekt) dle čl. 31 ABER a čl. 30 GBER musí být zveřejněny 
na internetu a budou k dispozici zdarma všem podnikům působícím v příslušném odvětví 
nebo pododvětví (Program ZEMĚ str. 7). 

 

Využití výsledků projektů, které se v Podprogramu I nehlásí k pravidlům, se řídí 
ustanovením § 16 zákona č. 130/2002 Sb.  

 

K využití výsledků musí být nejpozději před ukončením řešení projektu uzavřena (min. 1) 
smlouva s uživateli výsledků. 

 

Plánované přínosy projektu - reálný odhad, spíše popsat (stručně, výstižně) než za každou 
cenu kvantifikovat. 

 



PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČŮ  

Doklady zasílané datovou schránkou poskytovateli 

Oprávnění k činnosti – předložení dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné oprávnění (zakládací nebo zřizovací listina, živnost. list 
apod.). Listiny dodávají všichni uchazeči s výjimkou organizací zřízených poskytovatelem podpory a institucí zřízených zvláštním 
právním předpisem ( VVŠ a VVI). 

Způsobilost dle § 18 odst. 4 písm. b) – Čestné prohlášení o způsobilosti, DPH a typu organizace. Musí být podepsáno všemi 
jednotlivými osobami vykonávajícími  funkci statutárního orgánu uchazeče/dalšího účastníka projektu, nebo člena tohoto 
statutárního orgánu. 

Čestné prohlášení - Informace o identifikaci právnické osoby podle zákona č. 218/200 Sb. Musí být podepsáno všemi jednotlivými 
osobami vykonávajícími funkci statutárního orgánu uchazeče/dalšího účastníka projektu, nebo člena tohoto statutárního orgánu. 

 

Odborné předpoklady k řešení projektu se prokazují údaji uvedenými v návrhu projektu 

 

Seznam příloh k projektu: 

1. Potvrzení o práci s GMO 

2. Oprávnění k používání pokusných zvířat 

 

Definice malého a středního podniku 

Definice výzkumné organizace 

 

 



I. Definice malého nebo středního podniku 

(Malé a střední podniky jsou definovány podle počtu zaměstnanců a obratu nebo celkové bilanční sumy.) 

Malý podnik Střední podnik 

Počet zaměstnanců ≤ 50 Počet zaměstnanců ≤ 250 

Roční obrat ≤ 10 mil EUR Roční obrat ≤ 50 mil EUR 

Bilanční suma ≤ 10 mil EUR Bilanční suma ≤ 43 mil EUR 

Malý podnik je definován jako podnik, jehož: 

• počet zaměstnanců je menší než 50 osob;  

• roční obrat nebo celková roční bilanční suma je 

menší nebo rovna 10 milionů EUR. 

 

Střední podnik je definován jako podnik, jehož: 

• počet zaměstnanců je menší než 250 osob;  

• roční obrat je menší nebo roven 50 milionů EUR nebo 

celková roční bilanční suma je menší nebo rovna 43 

milionů EUR. 

 

DEFINICE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU 



II. Definice výzkumné organizace 

a) 

hlavním účelem uchazeče/příjemce, k němuž byl zřízen, je provádět nezávislý základní výzkum, průmyslový 

výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování, 

transferu znalostí nebo převodu technologií;  

b) 
pokud uchazeči/příjemci vzniká z jeho primárních činností zisk, reinvestuje veškerý tento zisk do svých 

primárních činností uvedených pod písmenem a); 

c) 

vykonává-li uchazeč/příjemce rovněž hospodářské činnosti, vede o financování jejich aktiv, pasiv, nákladů a 

výnosů oddělené účetnictví (za účelem ověření pravdivosti údajů obsažených v čestném prohlášení je 

posuzovatel oprávněn vyžádat si relevantní podklady, tj. analytickou rozvahu, finanční dokumenty aj.); 

d) 

podniky, které mohou uplatňovat na uchazeče/příjemce vliv, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný 

přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným 

tímto subjektem. 

DEFINICE VÝZKUMNÉ ORGANIZACE 

Posuzovaný subjekt musí mít samostatnou právní subjektivitu a vnitřním předpisem upravený způsob nakládání s výsledky výzkumu 
a vývoje. 



PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 
UCHAZEČŮ 

Způsobilým uchazečem není podnik v obtížích ve 
smyslu čl. 2 odst. 14 ABER (čl. 2 odst. 18 GBER) a 
podnik, vůči němuž byl vydán dosud nesplacený inkasní 
příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise, 
prohlašujícím,  že podpora je protiprávní a neslučitelná 
s vnitřním trhem. 

Způsobilým uchazečem není subjekt, který nedodržuje 
povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,  
zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v 
příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. 
O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.     
Týká se jen těch osob, které takové povinnosti mají 
uloženy. 

 



ODESLÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU  A DOKUMENTU K PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 

NÁVRH PROJEKTU 

Návrhy projektů se podávají pouze v elektronické 
podobě prostřednictvím Informačního systému NAZV 
Ministerstva zemědělství na adrese https://nazv.mze.cz  

 

Po odeslání (uložení) návrhu v informačním systému NAZV 
se uchazeči automaticky vygeneruje list „Potvrzení podání 
elektronického návrhu projektu do IS NAZV MZe“ s 
unikátním kódem. 

 

Potvrzení podání (list) odešle hlavní uchazeč do datové 
schránky MZe do konce soutěžní lhůty. V 
náležitostech zprávy v datovém poli  „Věc“ musí být 
uvedeno „3. veřejná soutěž- Program ZEMĚ-NÁVRH 
PROJEKTU MZe“                                                            
(ID datové schránky MZe: yphaax8). 

 

V rámci jedné datové zprávy je možné zaslat více než 
jedno Potvrzení od jednoho (hlavního) uchazeče. 

 

POTVRZENÍ O PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč 
datovou schránkou poskytovateli v termínu do 23:59:59 dne 
17.5.2018. 

 

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní 
příjemce, či další účastník, postačí jediné řádné doručení 
dokladů k prokázání způsobilosti. 

 

V náležitostech datové zprávy v datovém poli „Věc“ musí 
být uvedeno „3. veřejná soutěž – Program ZEMĚ- 
PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“. 

https://nazv.mze.cz/
https://nazv.mze.cz/


PŘIJÍMÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

Provádí Komise pro přijímání návrhů projektů. 

 

Za nesplnění podmínek veřejné soutěže je považováno: 

Podání žádosti v jiné než v elektronické podobě (Žádost musí být 
vyplněna v IS NAZV!) 

Předložení neúplného nebo chybně vyplněného návrhu projektu 

Předložení materiálů v jiném než českém jazyce 

Neprokázání způsobilosti uchazečů (hlavního příjemce i dalšího 
účastníka) 

Pozdní odeslání potvrzení podání elektronického návrhu (odeslání po 
termínu ukončení soutěžní lhůty)  

Nesplnění podmínky povinné účasti výzkumné organizace a podniku v 
PPI  a pouze výzkumné organizace v PP II 

 



ODBORNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 

KVALITA VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

Původnost (originalita), vědecká úroveň, perspektivnost, potřebnost návrhu projektu, 
zpracování návrhu projektu, cíle řešení, navrhované výstupy, metodika, časový plán prací, 
očekávané výsledky a přínosy projektu. 

 

PROJEKTOVÝ A ŘEŠITELSKÝ TÝM 

   Technické a materiální zázemí, kvalita řešitelského týmu, publikační úroveň (důraz na       
hlavního řešitele). 

 

PŘIMĚŘENOST FINANČNÍCH NÁKLADŮ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

    Plánované náklady a požadovaná podpora. Odpovídají plánované náklady na řešení 
projektu a požadovaná podpora ze státního rozpočtu charakteru řešení, výši úvazků, 
očekávaným výsledkům, jejich uplatnění a přínosům? Jsou jednotlivé položky plánovaných 
nákladů opodstatněné? 

 



VEŘEJNÁ 
SOUTĚŽ 2017 
V ČÍSLECH 

Počet financovaných projektů 
celkem: 
33 
 
Průměrná výše podpory za 1. rok 
řešení: 
3 052 848 Kč 
 
Financované projekty celkem Kč 
za 1. rok řešení: 
100 744 000 Kč 
 
Financované projekty celkem Kč 
za celé období: 
445 511 000 Kč 

PODPROGRAM I 

PODPROGRAM II 

Počet financovaných projektů: 
24 
 
Průměrná výše podpory za 1. rok řešení:  
2 986 333 Kč 
 
Průměrná výše podpory za celé období: 
14 870 583 Kč 
 
Financované projekty celkem Kč za 1. rok řešení: 
71 627 000 Kč 
 
Financované projekty celkem Kč za celé období: 
356 894 000 Kč 
 
 

Počet financovaných projektů: 
9 
 
Průměrná výše podpory za 1. rok řešení:  
3 230 222 Kč 
 
Průměrná výše podpory za celé období: 
9 846 333 Kč 
 
Financované projekty celkem Kč za 1. rok řešení: 
29 072 000 Kč 
 
Financované projekty celkem Kč za celé období: 
88 617 000 Kč 
 
 

328 
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33 

Počet projektů

doporučených k financování

Počet odborných hodnocení

vybraných žádostí

Počet podaných žádostí



VEŘEJNÁ 
SOUTĚŽ 2017 
- ÚSPĚŠNOST 

Počet podaných žádostí: 
328 
 
Počet odborných hodnocení 
vybraných žádostí: 
300 
 
Počet projektů doporučených 
k financování: 
33 
 
Z toho 
klíčová oblast I:    8 
klíčová oblast II:   20 
klíčová oblast III:   5 
 
 
 

24% 

61% 

15% 

Financované projekty podle klíčové oblasti 

Klíčová oblast I Udržitelné přírodní zdroje

Klíčová oblast II Udržitelné zemědělství a lesnictví

Klíčová oblast III Udržitelná produkce potravin



PODANÉ ŽÁDOSTI VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI V ROCE 2017 
 

6. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

7. Česká zemědělská univerzita v Praze 

8. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 

9. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 

10.Agritec Plant Research s.r.o. 
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Počet formálně správných podaných žádostí

Počet financovaných žádostí

1. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

3. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

4. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 

5. Mendelova univerzita v Brně 



INFORMACE A POMOC PRO 
UCHAZEČE 

Informace je možno získat na MZe v Odboru vědy, výzkumu a 
vzdělávání, v Oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum 
(NAZV): 

 

E-mail: nazv@mze.cz 

www stránky: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-
vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-
vyzkum/ 

Dokumenty k soutěži a ostatní informace ke stažení na stránkách 
MZe. 

Prezentace spolu s nejčastěji kladenými dotazy bude dostupná ke 
stažení na stránce: 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-
vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-
vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-
2018/informacni-seminare-pro-uchazece/ 
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INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV – PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE 

https://nazv.mze.cz 

 

Registrovaný (e-mail + heslo) 

 

Zapomenuté heslo – heslo přijde na 
přihlašovací e-mail 

 

Vlastník projektu = osoba, která 
projekt založí 

Výhradně uzavírá PEZ a ZAZ! 

Nemusí být členem řešitelského týmu. 

https://nazv.mze.cz/


INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV – PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE 

Nový žadatel – registrace 

 

Aktivační e-mail – aktivační odkaz – 
potvrdit – vytvoření uživatelského účtu 

 

Neobdržení e-mailu – nevyžádaná pošta 

 

POZOR: Platnost odkazu pro aktivaci 
jen 3 dny! 



INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV – ZALOŽENÍ NOVÉHO NÁVRHU PROJEKTU 

„Nový projekt“ 

 

Vybrat správný Podprogram – později 
nelze měnit 

 

Zatrhnout „Přihlášení projektu k soutěži“ 

 

Projekty odeslané v předešlých VS nelze ze 
systému odstranit! 

 

Neodeslané projekty odstranit lze. 

 

Projekty nelze kopírovat. 



INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV – SDÍLENÍ NÁVRHU PROJEKTU 

Již založený projekt – „Mé projekty“ 

 

Ikona „Sdílet“ – zadat e-mail, uživatele, se 
kterým chceme sdílet návrh projektu. 

 

POZOR: Návrh projektu lze sdílet jen 
s registrovaným uživatelem aplikace 
IS NAZV MZe! 

 

Aplikace nehlídá, když v projektu 
pracuje a ukládá více osob najednou. 



INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV – ODESLÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU 

Poté co přestane „Kontrola projektu“ 
hlásit chyby je možné návrh projektu 
elektronicky odeslat. 

 

Návrh projektu elektronicky odešlete 
kliknutím na ikonu  v sekci „Mé 
projekty“. 

 

POZOR: Odesílá vlastník projektu! 



INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV – ODESLÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU 

 

Po odeslání návrhu projektu je nutné 
vygenerovat „ Potvrzení podání 
elektronického návrhu projektu do IS 
NAZV“ 

Odeslání výhradně datovou zprávou. V 
předmětu „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná 
soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH 
PROJEKTU“. 

 

Doklady k prokázání způsobilosti 
uchazeče zasílány výhradně přes datovou 
zprávu. 

 



INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV 

Bod 1.7. Využití pravidel pro odvětví zemědělství, lesnictví a 
rybolovu – u PP II vždy NE! 

 

Bod 5.1.4. Finanční ukazatele uchazeče – pro veřejnou soutěž 2018 
není relevantní. 

 

Klíčová osoba řešitelského týmu příjemce musí mít po celou dobu 
řešení minimální výši úvazku 0,2. 

 

Součástí projektu jsou přílohy „Potvrzení o práci s GMO“ a 
„Oprávnění k používání pokusných zvířat k pokusům podle zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů“. 

 

Soubory vkládat jen ve formátu pdf. 

 

Nedostatečný počet znaků – doplňující informace vložte jako 
přílohu, kterou označte názvem kapitoly. 

 



DĚKUJEME ZA 

POZORNOST. 

 Národní agentura pro zemědělský výzkum       nazv@mze.cz 

mailto:nazv@mze.cz

