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Projekty zaměřené na člověka a společnost podpoří TA ČR ve 2. výzvě programu ÉTA


Technologická agentura ČR vyhlásila 9. května 2018 veřejnou soutěž na projekty z oblasti
společenských a humanitních věd a umění. Rozdělí přitom stovky milionů korun.



Soutěžní lhůta běží 43 dní. Projekty mají být orientované na praxi a pozitivní změny pro
společnost.



Program nadále etabluje roli takzvaných aplikačních garantů.

Do výzkumu
s dopadem na
kvalitu života
člověka a
společnosti stát
investuje za pět let
2,4 mld.

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž pro aplikovaný výzkum
a experimentální vývoj pro obory společenských věd, humanitních věd a umění. V programu ÉTA
se přitom očekává průměrná výše podpory necelých 5 milionu korun na projekt.
Společenskovědní aplikovaný výzkum neměl v dřívějších letech adekvátní finanční podporu. Právě
proto vznikl v TA ČR program ÉTA, který pomáhá přenést nápady společenských věd, humanitních
věd anebo umění do praxe,“ informoval předseda TA ČR Petr Očko.
Program ÉTA schválila Vláda ČR v lednu loňského roku. Do první veřejné soutěže vyhlášené o pět
měsíců později se přihlásili autoři celkem 306 návrhů projektů. TA ČR podpořila 94 z nich,
což představuje 31 % míru úspěšnosti. Agentura mezi ně plánuje rozdělit více než 467 milionů
korun. Na celý program ÉTA je pak pro období 2018–2023 vyčleněno ze státního rozpočtu 2,4
miliardy korun.

Vesmír, průmysl
4.0, etika
v autonomní
mobilitě a další
zajímavé projekty

Mezi zajímavé projekty první výzvy programu ÉTA patří například projekty Astronomického
ústavu Akademie věd ČR nebo Fakult výtvarných umění a informačních technologií VUTV. „První se
zabývá analýzou obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj
lidstva na Zemi i ve vesmíru,“ uvedl Marcel Kraus, hlavní tvůrce programu ÉTA. „Cílem projektu je
zformovat pozici České republiky v této otázce, iniciovat zájem soukromého sektoru o těžbu
nerostných surovin ve vesmíru a doporučení k úpravě mezinárodního práva v kosmickém prostoru,“
dodal. Výsledkem jiného projektu má být například aplikace pro sběr, analýzu, inovativní
vizualizaci a interpretaci rozsáhlých dat v umělecké praxi.
Další projekty se zabývají diagnostikou nadaných žáků, etikou provozu autonomních vozidel,
výzkumem zkušeností dětí a jejich rodičů s epilepsií nebo podmínkami a zdroji pro udržitelný
rozvoj kvality pracovního života v České republice v éře průmyslu 4.0. „Mezi ty další patří
například i Historylab řešící využití technologií k rozvoji historické gramotnosti či výzkum s cílem
poskytnout podklady pro zavedení opatření na redukci plýtvání potravinami ve veřejném stravování,“
poznamenal Petr Očko.

Zaměřte se na
novost řešení a
přizvěte k němu
společenské a
humanitní vědy

Také pro 2. veřejnou soutěž programu ÉTA platí, že TA ČR přidělí podporu nápadům
z aplikovaného výzkumu propojujícího humanitní vědy, společenské vědy nebo umění jak mezi
sebou, tak s obory technickými nebo přírodovědnými. Projekty mají být orientované na řemeslo
osob a institucí, jehož změna povede k lepšímu životu člověka a společnosti. Zaměření projektů by
mělo vycházet z tzv. výzev a příležitostí 21. století.
„Nebojte se myslet a plánovat v daleko větších rozměrech, popustit uzdu fantazii a orientovat se na
změny, které by ve prospěch společnosti bylo dobré udělat,“ radí zájemcům o financování Marcel
Kraus a dodává: „Mezi časté problémy první veřejné soutěže patřilo velmi slabé zapojení
společenských nebo humanitních věd do nabízeného řešení. Dalším důvodem pro nedoporučení
návrhu projektu k podpoře bylo nejasné doložení novosti a neotřelosti navrhovaného řešení vůči
stávající praxi. Na to by si žadatelé v nové výzvě měli dát pozor.“

Sežeňte
aplikačního
garanta

Program ÉTA podpoří náklady projektu až do výše 80 procent. Výzkumné organizace mohou být
podpořeny až do výše 100 procent. Územní samosprávné celky pak mohou počítat s až 80
procentní podporou. V projektu nesmí chybět aplikační garant, který je jednou z novinek
programu. „Doložit propojení s aplikačním garantem je jednou z nutných součástí žádosti
o financování záměru. Mělo by se jednat o subjekt, který hodlá výstupy projektu využívat ve své
praxi,“ podotknul předseda TA ČR Petr Očko s tím, že aplikačním garantem může být jakýkoliv
subjekt se sídlem v České republice, ale ne nutně jen firma. Garantem může být například i škola,
kulturní nebo nezisková organizace či obec.

#TACRship ÉTA
vyplouvá
14. května v Opero

V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA dne 9. května 2018 přichází TA ČR
s novým konceptem pro komunikaci mezi agenturou a uchazečkami a uchazeči o podporu. Akce
nese název #TACRship ÉTA (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora) a má za cíl propojit
zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání
návrhů projektů do veřejné soutěže. Akce se koná 14. května v coworkingovém centru Opero.
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