Technologická agentura
České republiky
a její programy

VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR
Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen „TA ČR“) bylo jedním z důležitých implementačních kroků
Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády. Hlavním cílem tohoto kroku
bylo zjednodušení a zefektivnění systému účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje v ČR, zajištění dostatečné konkurence při výběru podporovaných projektů výzkumu a vývoje
a snížení administrativní zátěže jak na straně poskytovatelů podpory, tak i na straně příjemců. Vznik TA ČR
byl právně ukotven novelou zákona č. 130/2002 Sb. schválené zákonem č. 110/2009 Sb. dne 27. března
2009 s účinností od 1. července 2009.
Činnost TA ČR byla zahájena jmenováním předsednictva TA ČR vládou dne 12. října 2009. Ihned po té
byla zřízena Kancelář TA ČR, jejíž hlavní úlohou je zabezpečení administrativní a organizační agendy
související s naplňováním úkolů stanovených zákonem.
Dalšími orgány TA ČR jsou dvanáctičlenná výzkumná rada, která je koncepčním orgánem TA ČR, a kontrolní
rada, desetičlenný sbor odborníků jmenovaný v březnu 2011.

ZÁKLADNÍ ÚLOHA TA ČR
V souladu s podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. je hlavní úlohou TA ČR připravovat a implementovat
programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování
konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. K dalším významným úkolům TA ČR
podle výše uvedeného zákona patří podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým
sektorem. Prostředkem pro naplnění těchto úkolů je především efektivní využití veřejných finančních
zdrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

PROGRAMY ČINNOST TA ČR
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje ALFA

Prvním programem připraveným TA ČR v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem
dopravy a Ministerstvem životního prostředí je Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
Program klade důraz na posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích a důsledné vyžadování spolufinancování projektů výzkumu, vývoje a inovací z neveřejných zdrojů.
Program tematicky podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech
progresivních technologií, životního prostředí a energetiky a dopravy. Tyto oblasti se promítají do struktury
programu rozděleného na tři podprogramy:
Podprogramy a jejich specifické cíle
PP1: Progresivní technologie, materiály a systémy
• Snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím
progresivních technologií;
• Zlepšení užitných vlastností materiálů;
• Zvýšení bezpečnosti, rychlosti, kapacity a kvality systémů pro přenos informací.
PP2: Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
• Snížení dopadu antropogenních vlivů na životní prostředí;
• Omezení negativních následků živelních pohrom a jejich předcházení;
• Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů;
• Zajištění vyšší efektivity energetického využívání paliv;
• Zefektivnění a zvýšení kapacity přenosu energie.

PP3: Udržitelný rozvoj dopravy
• Snížení negativních vlivů dopravních prostředků a infrastrukturních staveb na životní prostředí;
• Zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a snížení nehodovosti;
• Zvýšení bezpečnosti a životnosti dopravní infrastruktury;
• Zvýšení plynulosti dopravy s využitím dopravní telematiky.
Charakteristika programu
Veřejné soutěže v letech

2010, 2011 a 2012

Předpokládaný rozpočet celkem

11,6 mld. Kč

Z toho výdaje státního rozpočtu

7,5 mld. Kč (65 %)

Délka projektů

2 až 6 let

Příjemci podpory

podniky, výzkumné organizace

Zaměření programu
• Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž
výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
Cíle programu
• Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů,
ochrany a tvorby životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě
inovací;
• Dílčím cílem programu je zdůraznění interdisciplinarity témat a nutnosti komplexního přístupu k řešení
projektů;
• Program usiluje o zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi jednotlivými subjekty,
zvláště pak mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
Druhy výsledků
• patent;
• poloprovoz, ověřená technologie;
• výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor;

• technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
• certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem;
• software.
Hodnotící proces návrhů projektů
Kancelář TA ČR zajistí minimálně dva oponentní posudky a jedno zpravodajské stanovisko. Rada příslušného
podprogramu složená ze zpravodajů projektů zhodnotí projekty dle pravidel a kritérií TA ČR. Toto hodnocení
prostřednictvím Kanceláře TA ČR předloží Radě programu. Rada programu objektivně a nezaujatě posoudí
návrhy projektů a vypracuje pořadí projektů s přihlédnutím ke stanovisku Rady podprogramu. Toto pořadí
předloží předsednictvu TA ČR, které stanoví definitivní pořadí projektů.
První veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu ALFA byla vyhlášena 24. března 2010.
Z celkových 657 došlých návrhů projektů do jednotlivých podprogramů bylo vybráno k podpoře 256
projektů. V červenci 2011 byla vyhlášena již druhá veřejná soutěž tohoto programu. Bylo přijato 832
návrhů projektů a vybráno k podpoře 273 projektů. V červnu 2012 byla vyhlášena třetí veřejná soutěž.

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Program BETA je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní
správy, zejména těch správních úřadů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací.
Cílem tohoto programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových
činností, stejně jako zlepšení služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které povedou k vyšší
inovativnosti, hospodárnosti a efektivní alokaci veřejných prostředků. Program je vyhlášen na období let
2012-2016 s alokovanou částkou 640 mil. Kč.
První kolo výběru v programu BETA zahájila TA ČR dne 10. února 2011. K 22. květnu 2012 bylo vyhlášeno
celkem 33 veřejných zakázek, v 10 případech zadavatel (TA ČR) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
Charakteristika programu
Doba trvání

2012 až 2016

Identifikace výzkumných potřeb

každoročně do roku 2015 včetně

Předpokládaný rozpočet celkem

640 mil. Kč

Z toho výdaje státního rozpočtu

640 mil. Kč (100 %)

Délka projektů

1 až 3 roky

Příjemci podpory

podniky, výzkumné organizace

Maximální míra podpory / projekt

100 % celkových uznaných nákladů

Zaměření
• Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby uvedených orgánů
státní správy:
– Český báňský úřad;
– Český úřad zeměměřický a katastrální;
– Ministerstvo dopravy;

– Ministerstvo práce a sociálních věcí;
– Ministerstvo pro místní rozvoj;
– Ministerstvo vnitra;
– Ministerstvo zahraničních věcí;
– Ministerstvo životního prostředí;
– Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
• Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků
příslušných orgánů státní správy.
Cíle programu
• Cílem programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností,
stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů,
které budou určeny pro výkon státní správy a povedou k vyšší inovativnosti a též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.
• Specifické cíle jsou členěny dle výzkumných potřeb příslušných orgánů státní správy. Výzkumnými
potřebami se nazývají konkrétní projekty, které budou realizovány zadáním jednotlivých veřejných
zakázek ve výzkumu a vývoji.
Druhy výsledků
• 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 orgánů státní nebo
veřejné správy;
• výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor;
• technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
• certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem;
• software;
• patent;
• výzkumná zpráva;
• poloprovoz, ověřená technologie.

Hodnotící proces návrhů projektů
Hodnocení v programu BETA probíhá ve dvou stupních. Nejprve každý z dotčených orgánů státní správy
zašle návrhy svých výzkumných potřeb. Ty jsou následně vyhodnoceny především z hlediska splnění
podmínek programu a potřebnosti řešení dané problematiky.
K výzkumným potřebám, které Rada programu doporučí a předsednictvo TA ČR schválí, vyhlásí TA ČR výzvu
k podávání nabídek dle zákona o veřejných zakázkách. Na přípravě zadávací dokumentace k vybraným
výzkumným potřebám spolupracuje TA ČR s příslušným orgánem státní správy. Proces výběru dodavatele,
od okamžiku vyhlášení až do oznámení výsledků výběrového řízení, se řídí zákonem o veřejných zakázkách.
Předložené nabídky jsou nejprve zhodnoceny z hlediska způsobilosti a následně dle ekonomické výhodnosti.
Vybírá se jeden dodavatel, jehož nabídka nejlépe odpovídá předepsaným kritériím a požadavkům.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Hlavním cílem programu OMEGA, který je koncipován na šestileté období 2012-2017, je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd. Alokovaná částka na celou dobu trvání programu
by měla dosahovat 386,4 mil. Kč. Podporovány budou projekty menšího rozsahu s délkou trvání nejvýše
dva roky, jejichž výsledky přispějí k zefektivnění koncepční, metodické a rozhodovací činnosti v sociálně
-ekonomických sektorech života společnosti. První veřejná soutěž byla vyhlášena 20. července 2011.
Z celkových 123 došlých návrhů projektů bylo vybráno k podpoře 48 projektů. V roce 2013 bude vyhlášena
již druhá veřejná soutěž tohoto programu.
Charakteristika programu
Doba trvání

2012 až 2017

Veřejné soutěže v letech

2011, 2013 a 2015

Předpokládaný rozpočet celkem

386,4 mil. Kč

Z toho výdaje státního rozpočtu

309 mil. Kč (80 %)

Délka projektů

1 až 2 roky

Příjemci podpory

podniky (pouze právnické osoby), výzkumné organizace

Maximální míra podpory/projekt

80 % celkových uznaných nákladů

Cíle programu
• Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd
a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality
pracovního i celkového života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

• Specifickými cíli programu jsou
– Zefektivnění výkonu veřejných politik;
– Uskutečňování a prosazování veřejných zájmů ČR;
– Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v rámci globalizovaného prostředí;
– Rozvoj regionů v kontextu evropského integračního procesu;
– Predikce ekonomického a hospodářského vývoje ČR;
– Společenský rozvoj, optimalizace sociálně stratifikačních procesů ve společnosti;
– Rozvoj znalostní a inovační společnosti.
Charakteristické rysy
• Interdisciplinární charakter výzkumu a vývoje;
• Důraz na získání nových poznatků a aplikovatelnost výsledků v praxi;
• Výstupy zefektivní koncepční, metodické a rozhodovací činnosti v sociálně-ekonomických oblastech.
Druhy výsledků
•
•
•
•

certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;
software;
výsledky promítnuté do právních předpisů a norem;
výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně
příslušný orgán;
• výzkumné zprávy.
Hodnotící proces návrhů projektů
Kancelář TA ČR zajistí minimálně dva oponentní posudky a jedno zpravodajské stanovisko. Expertní hodnotící
komise složená ze zpravodajů projektů zhodnotí projekty dle pravidel a kritérií TA ČR. Toto hodnocení
prostřednictvím Kanceláře TA ČR předloží Radě programu. Rada programu objektivně a nezaujatě posoudí
návrhy projektů a vypracuje pořadí projektů s přihlédnutím ke stanovisku Expertní hodnotící komise.
Toto pořadí předloží předsednictvu TA ČR, které stanoví definitivní pořadí projektů.

Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým
sektorem Centra kompetence

Nejrozsáhlejším z nových programů TA ČR je program Centra kompetence, který bude podporovat až
osmileté projekty. Tento program byl připravován na základě výsledků analýz zaměřených na dosavadní
české zkušenosti s programy podobného charakteru, stejně jako na obdobné zahraniční programy.
Z programu bude podporován vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech.
Vzniklá centra by měla vytvářet podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. I proto se ho budou moci účastnit pouze konsorcia složená
z výzkumných organizací a podniků, od nichž bude vyžadováno spolufinancování projektů z neveřejných
zdrojů. Délka trvání programu je na období let 2012–2019 s termíny vyhlášení dvou veřejných soutěží
v letech 2011 (29. června) a 2013. Celkově by mělo být v rámci programu rozděleno téměř 6,3 mld. Kč.
První veřejná soutěž byla vyhlášena 29. června 2011. Z celkových 128 došlých návrhů projektů bylo
vybráno k podpoře 22 projektů. V roce 2013 bude vyhlášena druhá veřejná soutěž tohoto programu.
Charakteristika programu
Doba trvání

2012 až 2019

Veřejné soutěže v letech

2011, 2013 a 2015

Předpokládaný rozpočet celkem

8,595 mld. Kč

Z toho výdaje státního rozpočtu

6,297 mld. Kč (70 %)

Délka projektů

4 až 8 let

Příjemci podpory

podniky, výzkumné organizace

Maximální míra podpory / projekt

70 % celkových uznaných nákladů

Očekávaný počet podpořených center

35

Zaměření programu
• Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních
oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky;
• Vzniklá centra mají vytvářet podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
mezi veřejným a soukromým sektorem;
• Oborové zaměření a výzkumné cíle center stanovují partneři centra ve strategické výzkumné agendě,
která je klíčovým pojítkem spolupracujících subjektů a stěžejním předpokladem pro vznik a činnost
centra.
Cíle programu
• Hlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým
potenciálem pro uplatnění v inovacích;
• Program usiluje o stimulaci podniků a výzkumných organizací k vytvoření strategických partnerství,
posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných
pracovníků, zejména začínajících výzkumníků.
Druhy výsledků
•
•
•
•
•
•

patent;
poloprovoz, ověřená technologie;
výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor;
technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek;
certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem;
software.

Hodnotící proces návrhů projektů
Hodnocení v programu Centra kompetence probíhalo ve dvou stupních. V prvním stupni hodnotí každý
návrh projektu dva čeští a dva zahraniční hodnotitelé, kteří k němu vypracují oponentský posudek.
Následně provedou zpravodajové (členové Rady programu) souhrn oponentských posudků v rámci
tzv. souhrnné hodnotící zprávy, ke které se všichni čtyři oponenti daného návrhu projektu vyjádří.

Rada programu poté projedná souhrnné hodnotící zprávy spolu s vyjádřením oponenta a na tomto
základě vypracuje závěrečnou hodnotící zprávu. Rada programu také navrhne pořadí návrhů projektů,
které postoupí spolu se svým hodnocením předsednictvu TA ČR, jež schválí návrhy projektů postupující
do druhého stupně veřejné soutěže.
V druhém stupni hodnocení jsou návrhy projektů hodnoceny třemi českými oponenty a zpravodajem
(člen Expertní hodnotící komise). Následně jsou návrhy projektů projednány podle pravidel a kritérií
TA ČR v Expertní hodnotící komisi, která předloží své hodnocení a pořadí návrhů projektů Radě programu.
Rada programu poté projedná pořadí návrhů projektů a výsledky svého hodnocení postoupí předsednictvu
TA ČR, které rozhodne o přidělení či nepřidělení podpory z programu Centra kompetence.

ČINNOST TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
Spolupráce TA ČR v rámci národního systému výzkumu,
vývoje a inovací
TA ČR v rámci systému výzkumu, vývoje a inovací intenzivně spolupracuje s ústředními orgány státní
správy na přípravě programů podpory, které implementují schválené resortní koncepce ve výzkumu
a vývoji. V roce 2009 a 2010 tak agentura spolupracovala zejména s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního
prostředí a s dalšími rezorty, které nadále nejsou poskytovateli podpory výzkumu a vývoje. S Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy byla realizována příprava programu Centra kompetence a dále jsou
diskutovány kroky vedoucí ke spolupráci se zahraničními agenturami podobného typu. Byla též dohodnuta
spolupráce při získávání oponentů pro programy TA ČR a při analýze poznatků vyplývajících z implementace
OP VaVpI.
Dalšími partnery TA ČR, se kterými
byly diskutovány možnosti spolupráce při přípravě vzájemně se doplňujících programů, jsou agentura
pro rozvoj podnikání CzechInvest
a Grantová agentura ČR. S Grantovou agenturou ČR nyní sídlí TA ČR
na shodné adrese, kam se obě agentury přestěhovaly v únoru 2011.

Spolupráce s obdobnými zahraničními agenturami
a další mezinárodní aktivity
V průběhu roku 2010 byla podniknuta řada kroků potřebných ke vstupu TA ČR do prestižní evropské sítě
inovačních agentur TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) a v prosinci téhož roku byla
TA ČR přijata za stálého člena této sítě.
V přípravě je také spolupráce s jihokorejským institutem pro rozvoj technologií KIAT (Korea Institute
for Advancement of Technology).
TA ČR také připravuje Program podpory spolupráce ve výzkumu a vývoji prostřednictvím společných
projektů technologických a inovačních agentur DELTA, jehož cílem je zvýšit množství a kvalitu výsledků
aplikovaného výzkumu a vývoje, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost
České republiky, podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních
účastníků. Program bude zaměřen na podporu spolupráce ve výzkumu a vývoji, prostřednictvím společných
projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými agenturami ze zemí mimo EU, států EFTA a Švýcarska,
se kterými bude mít TA ČR v době vyhlášení soutěže uzavřenou smlouvu o spolupráci (dále jen „partnerské
agentury“), resp. dodatek ke smlouvě o spolupráci, který umožní tuto spolupráci realizovat.
Dokončení přípravy tohoto programu je vázáno na navázání smluv o spolupráci s alespoň třemi agenturami
obdobného zaměření.
Kontakty
Adresa:
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
Tel.: 234 611 111
e-mail: info@tacr.cz

