
Základní informace o GAMA 2 na UK (1. kolo interní soutěže) 

Cíl programu: 
Program GAMA 2 TAČR je zaměřen na podporu  ověření   výsledků  aplikovaného   výzkumu a  experimentálního  
vývoje z  hlediska  jejich  praktického  uplatnění a  na  přípravu  jejich  následného  komerčního  využití  či  využití  
pro  potřeby  společnosti. Podpora není určena na základní výzkum. 
Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s vhodnými výsledky pro potenciální komerční využití. Nejedná se nám 
o kvantitu výsledků, výše podpory na dílčí projekt není omezena 
 
Harmonogram soutěže 
 

21. 10. 2019 vyhlášení 1. kola interního výběrového řízení 

do 6. 11. 2019 zapsat se na povinnou konzultaci, volné termíny zde 

listopad 2019 konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži) 

6. 12. 2019 (16h) termín pro podání projektů do 1. kola interního výběrového řízení (podmínkou je 
předchozí konzultace s CPPT) 

14. a 15. 1. 2020 osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci 
UK 

Začátek února 2020 výsledky 1. kola interního výběrového řízení 

½ února, březen 2020 začátek realizace podpořených dílčích projektů  

 
Podpora je určena: 
zaměstnancům a studentům z pracovišť UK pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich 
praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití 
 
Výše podpory:  doporučena v rozsahu 200 – 800 tis. Kč/dílčí projekt (max. výše podpory není omezena) 
Doba realizace:  doporučena na 3 až max. 18 měsíců 
Způsobilé náklady: osobní náklady (max. 40%), náklady na subdodávky (max. 20%), ostatní náklady (např. 

ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby), nepřímé náklady (max. 25%) 
 
Kompletní žádost sestává z: 

1. formuláře dílčího projektu 
2. povinné konzultace dílčího projektu s CPPT 
3. osobní prezentace dílčího projektu před členy Rady pro komercializaci UK 

 
V případě zájmu o účast je postup následující: 

1. do 6. 11. 2019 se zapište na povinnou konzultaci, volné termíny zde, 
2. projednejte záměr na Vaší fakultě 
3. zformulujte projektový záměr, odešlete formulář dílčího projektu (alespoň body 1-5) na CPPT 

(evzen.ondracek@ruk.cuni.cz)  co nejdříve před konzultací s CPPT 
4. konzultace dílčího projektu s CPPT 
5. odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 6.12.2019 16h) v elektronické podobě na 

email gama2@ruk.cuni.cz 
 
Kontakt:  CPPT, Evžen Ondráček, 224 491 362, 770 147 449 
Podrobnosti: www.cppt.cuni.cz 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZUfRrzpLvmS_ypeTQhC5JsoZ4Atmw7eSLABGlEWpfns/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZUfRrzpLvmS_ypeTQhC5JsoZ4Atmw7eSLABGlEWpfns/edit?usp=sharing
mailto:evzen.ondracek@ruk.cuni.cz
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