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Technologická agentura ČR (TA ČR) 

podpora efektivní 
spolupráce odborníků z 

oblasti výzkumu a 
vývoje, podnikání a 

státní správy  

podpora vysoce 
konkurenceschopného 

hospodářského 
prostředí založeného na 

znalostech a inovacích 

rozvoj české ekonomiky 
a společnosti 

Kdo jsme a co děláme 

O co usilujeme 

• organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly 
• připravujeme a spravujeme programy státní podpory, jejichž smyslem je 

podnítit spolupráci výzkumných organizací v oblasti aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje s inovačními aktivitami ve firmách i 
státní správě 



TA ČR 
Aktivity 

• příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 

• včetně programů pro potřeby stát. správy 

• včetně programu veřejných zakázek (Beta) 

 

• komplexní projektové řízení (výběr projektů, financování, kontrola plnění, 
hodnocení výstupů) 

 

• poskytování účelové podpory z prostředků státního rozpočtu 

 

• poradenství řešitelům a uživatelům výsledků projektů zejm. v oblasti právní, 
finanční a ochrany duševního vlastnictví 

 

• spolupráce s ministerstvy, která zajišťují aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a 
s obdobnými českými i zahraničními agenturami 
 



TA ČR v číslech 

9 
programů na 

podporu 
výzkumu vývoje 

a inovací 

28,8 

mld. 
celková dotace 
do roku 2023 

15,6 

mld. 
státní 

prostředky na 
sebe váží 
soukromé 

finance 

44,4 

mld. 
prostředků 

vložených do 
aplikovaného 

výzkumu 



TA ČR se zaměřuje na všechny klíčové sektory,  
jako jsou: 

Vědy o 
Zemi 

Chemie Bio-vědy Lékařské 
vědy 

Země-
dělství 

Infor-
matika 

Matema
-tika a 
fyzika 

Společen
-ské 
vědy 

Průmysl 

…a na všechny  budoucí oblasti napříč odvětvími 

Smart & Zelené Technologie 

Člověk & Společnost 

Kulturní a kreativní odvětví 

Průmysl 4.0 



Programy TA ČR 

• ALFA – podpora VaV zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů 
a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby ŽP a dále v oblasti 
udržitelného rozvoje dopravy; 

• BETA/2 –  program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby státní správy;  

• OMEGA – program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají 
vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel 
ČR; 

• Centra kompetence – program zaměřený na podporu vzniku a činnosti center 
VaVaI v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním 
potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti 
ČR; 

• EPSILON – podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé 
uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách;  

• GAMA – podpora ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění 
a na přípravu jejich následného komerčního využití; 

• DELTA – program podpory spolupráce v VaV prostřednictvím společných 
projektů technologických a inovačních agentur 



Nové programy TA ČR 

• BETA 2 – program veřejných zakázek ve VaV pro potřeby státní správy, 
který navazuje a nahrazuje program BETA a zavádí jednodušší postupy 
v celém procesu zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě;  

• ZÉTA – zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků (do 35 
let) do VaV činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu 
studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním 
praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře 
obecně s propojením na hospodářskou sféru. Dílčím cílem je podpora 
vyrovnávání příležitostí mladých pracovníků ve VaVaI - žen a mužů - při 
řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto 
programem. 



Projekty v programech TA ČR 
(Aktualizováno k 31. 8. 2016) 

• *Úspěšnost uvedena pouze za TD01 a TD02. K 
30.9. 2015 nebyl znám počet podpořených 
projektů v TD03 

• ** Celková úspěšnost bez TD03 

 

Program ALFA CK DELTA EPSILON GAMA OMEGA Celkem 

podáno 3 501 210 53 725 55 650 5 168 

podpořeno 961 34 18 88 21 194 1 302 

úspěšnost 27,4 16,2 33,9 12,1 38,2 29,8 25,2 

podpořené: 

náklady 
(v tis. EUR) 532 868 334 290 9 737 52 621 15 211 17 401 962 128 

podpora 
(v tis. EUR) 342 680 227 631 6 760 31 964 15 211 13 614 637 860 

míra 
podpory  

64,3 68,1 69,4 60,7 100,0 78,2 66,3 

Zdroj: TA ČR 



Připravované programy TA ČR 

• ÉTA – navazuje na program OMEGA, připraven na základě kulatých 
stolů s experty na společenské a humanitní vědy a ve spolupráci s MK a 
dalšími resorty, zaměřen na podporu zapojení společenských a 
humanitních věd do projektů VaVaI, které jsou přínosné pro udržení a 
zvyšování kvality života člověka a v reakci na dynamické společenské, 
ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny;  

• THÉTA – podpora VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění 
státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nové technologie a 
dlouhodobé technické perspektivy energetiky, připravován ve 
spolupráci s MPO, MŠMT, SÚJB a ERÚ; 

• Národní centra kompetence - bude zaměřen na propojování 
stávajících špičkových center výzkumu, vývoje a inovací (např. centra 
kompetence, evropská centra excelence a regionální výzkumná a 
vývojová centra) do větších celků a podněcovat komercializaci jejich 
výzkumu spoluprací zejména s malými a středními podniky. 

 



Pro koho je podpora určena 

• Podniky (malé, střední i velké podniky) 

 

• Výzkumné organizace 

 

• Spolupráci podniků a výzkumných organizací 
(98% projektů TA ČR) 

 

• Podpora je poskytována na projekty 
aplikovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 



Struktura účastníků v podpořených 
projektech TA ČR 

V ČR existuje 250 výzkumných 
organizací (VO) různé právní 
formy. Z toho nejčastějšími 
účastníky v podpořených 
projektech aplikovaného 
výzkumu jsou veřejné vysoké 
školy s technickým 
zaměřením. 



Struktura a počty účastníků  
v projektech TA ČR 

 

 
Typ organizace 

Velikost/druh  
organizace 

Počet výskytů 
Dotace  

2010 - 2016 
(v tis. Kč) 

Podniky 

Celkem 1 822 8 004 642 

malé podniky 778 2 663 569 

střední podniky 444 2 091 398 

velké podniky 600 3 249 675 

Výzkumné 
organizace 

Celkem 1 882 9 574 930 

veřejné vysoké školy 1 121 6 217 103 

AV ČR 228 1 270 731 

ostatní VVI 261 810 345 

ostatní VO 256 1 276 751 

Celkem 3 704 17 579 572 

Zdroj: TA ČR 



Program Gama – podpora komercializace 

• Podpora využití výsledků VaV, které vznikají ve 
výzkumných organizacích  (VO) 

• Vytvoření či stabilizování tzv. systému 
komercializace 

• Přenesení pravomoci i odpovědnosti za výběr 
dílčích projektů na příjemce 

• 30 projektů – 192 dílčích projektů – 97 výsledků 
(stav v ½ doby realizace programu) 

 

• Malý program – velký dopad 



Program Gama podporuje Centra transferu technologií 

• CTT je základní organizační prvek systému 
komercializace výsledků VaV výzkumné 
organizace 

• příjemci výsledků = většinou výrobní podniky 

• existující CTT: 

– např. VŠ, veřejné výzkumné instituce 

– s podporou národních či mezinárodních programů 



Přijímá, vyhodnocuje a 
schvaluje/zamítá návrhy 

dílčích projektů 

Kontroluje/ukončuje 
dílčí projekty na základě 

průběžných zpráv 

Administruje dílčí 
projekty; 

předkládá průběžné 
zprávy Radě pro 
komercializaci 

Komercializuje výsledky 
dílčích projektů 

Vyhledává/přijímá návrhy 
dílčích projektů; 

Zpracovává je a předkládá 
je Radě pro komercializaci 

PRACOVIŠTĚ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ 

Aplikační sféra 

Finanční sféra 

VO (max. 50 %) 

Schéma řízení projektu v programu GAMA 
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Výsledek výzkumu & 
vývoje 

Proof -of-concept Komercializace 



Změny v přístupu k poskytování podpory 

2010 – založení TAČR 

2012 – popis procesů a částečná elektronizace 

2013 – zjednodušování přihlášek projektů 

2014 – zefektivnění hodnotícího procesu 

2015 – plná elektronizace přihlášek, evaluace 
programů,  

2016 – plná elektronizace agend hodnocení 



Zlepšování podpory výzkumu díky inovacím  

• Vidět data v souvislostech 

• Sbírat jen data, která se nedají vzít z registrů 

https://vavai.tacr.cz/ 

 Vztahy osob, subjektů, projektů a výsledků 

Zobrazení souvislostí a duplicit 

Přesnější přiřazení oponentů 

https://vavai.tacr.cz/
https://vavai.tacr.cz/


Jaký bude vývoj v TAČR 

• Přehlednější informační systém 

• Přiřazování oponentů podle vícenásobné shody 

• Automatizace části hodnotícího procesu (ekonomického 
zdraví a duplicit) 

• Poskytování nástrojů hodnotitelům i příjemcům 

Shluková analýza Kontrafaktuální analýza 



 
Projekt INKA  

 

• Nastavení metodiky mapování inovačního potenciálu 
ČR, která bude v čase udržitelná a bude umožňovat 
porovnávání dat v čase 

• Jedinečná kombinace dat MAE, MIE a primárních dat 
z řízených rozhovorů (podniky, VO) 

• MPO, MŠMT a MPSV se podílejí na řešení projektu, 
průběžně je informován i Úřad vlády a další resorty 

 



Příklady chytrých projektů 

TE01020155 Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) 
 
• vývoj komplexní informační nadstavby nad dopravou s využitím nových 

nástrojů dopravní informatiky a její integrace do stávajících telematických 
systémů 

• výzkumné činnosti zahrnují nové metody monitorování, modelování, 
řízení, ovlivňování, podpory a zpoplatnění mobility. 

 

• Financováno z programu Centra kompetence 
• Projekt trvá do roku 2018 
 
• Strategic. partnerství VO a podniků: VŠB-TU 

Ostrava, CAMEA, spol. s r.o., CE-Traffic, a.s., 
Central European Data Agency, a.s., Centrum 
dopravního výzkumu, v.v.i., ČVUT Praha, 
ELTODO, a.s., Kapsch Telematic Services spol. 
s.r.o., KVADOS, a.s., VUT Brno 



Příklady chytrých projektů 

TA01030430 - Aplikovaný výzkum a vývoj směrem ke zvýšení 
bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snižování jejich 
negativních vlivů na životní prostředí 

• zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snížení 
jejich negativních vlivů na životní prostředí 

• poznatky z oblasti zvyšování bezpečnosti elektromobilů a snižování jejich 
vlivů na životní prostředí budou získávány a ověřovaný na základě 
experimentálních prací na návrhu a stavbě dvou funkčních vzorků 
elektromobilů 

• prototyp ověřený zkouškami dle EHK, včetně crash testu 

• Financováno z programu ALFA 
• Doba trvání: 2011 - 2014 
 
• Strategic. partnerství VO a podniků: VŠB-TU 

Ostrava, EVC Group s.r.o., TÜV SÜD Czech s.r.o. 



    Děkuji za pozornost! 

Web: www.tacr.cz 

http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky
http://www.facebook.com/tacr.cz
http://twitter.com/TACR_cz
https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A

