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Získejte peníze na svůj aplikovaný výzkum  
 
V letošním roce se rozbíhá hned několik programů Technologické  agentury  ČR, které jsou 
zaměřeny na podporu aplikovaného výzkumu  a vývoje . V následujícím přehledu se můžete ujistit, 
zda by některý z nich mohl pomoci při rozvoji právě vaší firmy nebo aspoň přispět k uskutečnění 
vašeho nápadu. 
 
Technologická  agentura  ČR (TA ČR) byla vládou založena v roce 2009 a od té doby se postupně 
stala prakticky jedinou státní institucí, která v České republice poskytuje finance na technologický a 
materiálový aplikovaný výzkum . 
 
Právě v této oblasti se rodí nové postupy a inovace , které při úspěšném vstupu na trh výrazně 
prospívají ekonomice a vůbec rozvoji společnosti. 
 
EPSILON 
 
Nejambicióznějším z nových programů je určitě EPSILON. Jeho cílem je zlepšení 
konkurenceschopnosti českého průmyslu prostřednictvím podpory projektů, jejichž výsledky by se 
mohly rychle uplatnit v nových výrobcích, postupech nebo službách. V ideálním případě budou 
podporovány zejména průmyslové aplikace využívající nové technologie nebo nové materiály v oblasti 
energetiky, životního prostředí a dopravy. 
 
První veřejná soutěž programu bude vyhlášena v blízké době a mezi příjemci podpory mohou být jak 
podniky, tak výzkumné  organizace . Celkové výdaje na program, který by měl trvat až do roku 2025, 
zřejmě přesáhnou 16 miliard Kč, přičemž výdaje ze státního rozpočtu mají činit téměř 10 miliard Kč. 
Na základě předchozích zkušeností přitom TA ČR očekává, že průměrná výše podpory na jeden 
projekt se bude pohybovat kolem 10 milionů Kč. 
 
Zájemci o podporu však musejí mít na paměti, že v programu EPSILON budou podporovány pouze 
projekty, jejichž výsledky budou mít velkou naději na uplatnění v praxi. 
 
Z formálního hlediska proto bude výčet uznatelných výsledků omezen na patenty , prototypy či funkční 
vzorky, poloprovozy nebo ověřené technologie, soft ware, průmyslové a užitné vzory a také na certifi 
kované metodiky a postupy, případně specializované mapy s odborným obsahem. 
 
ALFA  4 
 
Program  EPSILON svým zaměřením do značné míry navazuje na program  ALFA , který je rovněž 
věnován progresivním technologiím, dopravě, energetice a životnímu prostředí. 
 
V rámci programu  ALFA  je v současné době dokončováno posouzení projektů, které se ucházely o 
podporu ve čtvrté soutěži. Přihlášeno bylo víc než 1 000 návrhů a mezi ty vybrané bude rozděleno 
400 milionů Kč státní podpory. Program  ALFA  potrvá až do roku 2019, s vyhlášením další veřejné 
soutěže už ale TA ČR nepočítá, protože všechna státem garantovaná podpora by měla být rozdělena 
v rámci dosavadních čtyř soutěží. 
 
GAMA 
 
Vůbec poprvé byla na konci ledna letošního roku vyhlášena veřejná soutěž v programu  GAMA . Jeho 
cílem je urychlit cestu, kterou musejí objevy urazit, než se dostanou do praxe. 
 
Výsledky  výzkum ů totiž většinou není možné hned využít. Je potřeba ověřit některé vlastnosti, 
provést průzkum možného uplatnění a složitý bývá i způsob, jak výsledky  výzkumu  uvést na trh. 



Ověření praktického uplatnění výsledk ů výzkumu  je práce především pro výzkumné  organizace , 
ostatně za novými nápady jsou často studenti nebo mladí vědečtí pracovníci. Jejich podpora je řešena 
v podprogramu 1, zatímco v rámci podprogramu 2 bude nabídnuta podpora i podnikům, které budou 
usilovat o komerční využití těch inovací , jejichž výzkum  a vývoj  byl podpořen z veřejných zdrojů. 
Program potrvá do roku 2019 a ze státního rozpočtu by měl být podpořen částkou 1,8 miliardy Kč. 
 
DELTA  
 
Dalším programem , k jehož otevření dojde v letošním roce, je DELTA. 
První veřejná soutěž by měla být vyhlášena do konce prvního pololetí a uspět v ní mohou podniky a 
případně i výzkumné  organizace , které pro svůj aplikovaný výzkum  nebo experimentální vývoj  
najdou partnery v zahraničí. Vždy ale bude muset jít o zemi, s jejíž technologickou nebo inovační 
agenturou navázala Technologická  agentura  ČR spolupráci. 
 
V současné době jde o Tchaj-wan, Jižní Koreu, Vietnam, Čínu, Polsko a Slovensko, do vyhlášení 
první výzvy však další země ještě nepochybně přibudou. V ideálním případě program  DELTA  zlepší 
přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, k zahraničním výzkumným kapacitám a 
také usnadní pronikání na zahraniční trhy. Díky mezinárodním zkušenostem podpořených podniků a 
výzkumných  organizací  se však zlepší i přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů ze zahraničí 
do ČR. Program  DELTA  potrvá rovněž do roku 2019, financování programu však bude probíhat 
průběžně s ohledem na možnosti státního rozpočtu České republiky. V každém případě bude možné 
ze státní podpory hradit pouze náklady uchazečů z ČR. 
 
Foto popis| Turbopřevodovka s novým typem segmentových ložisek od společnosti Wikov Gear, s. r. 
o., získala cenu TA ČR 2013 za užitečnost řešení. 
 
Foto popis| Bohušovická mlékárna získala cenu TA ČR 2013 za řešení pro kvalitu života Nutrisen. 
 
Foto popis| Za originalitu řešení obdržel cenu TA ČR 2013 optický paketový přepínač, který vyvinula 
společnost SQS Vláknová optika, a. s. 
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