
Chceme být efektivním spojujícím článkem mezi sférou, 
kde se výsledky výzkumu a vývoje rodí, a oblastmi, 
kde se efektivně a komerčně aplikují. Jsme opravdovým 
partnerem, který těmto produktivním synergiím neklade 
překážky, ale naopak je účelně podporuje. Protože 
jedině tak budou naše hospodářství, výzkum a vývoj 
konkurenceschopné a naše společnost inovativní.

Rut Bízková
předsedkyně Technologické agentury
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Program Omega
 Charakteristika programu

Doba trvání:
Veřejné soutěže v letech:
Předpokládaný rozpočet 

celkem: 
Z toho výdaje státního 

rozpočtu: 
Délka projektů: 

Příjemci podpory: 
 
 

Maximální míra podpory 
projektu:

2012 až 2017
2011, 2013, 2015
 
386,4 mil. Kč
 
309 mil. Kč
1 až 2 roky
podniky (pouze právnické 
osoby), výzkumné 
organizace
80 % celkových uznaných 
nákladů

 Zaměření 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 
života jejích obyvatel a vyvážený socio-ekonomický 
rozvoj společnosti
Specifické cíle programu:

• 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

 Charakteristika programu
Doba trvání: 

Veřejné soutěže v letech:
Předpokládaný rozpočet 

celkem: 
Z toho výdaje státního 

rozpočtu: 
Délka projektů: 

Příjemci podpory:
 

 Maximální míra podpory 
projektu:

2012 až 2017
2011, 2013
 
9 mld. Kč
 
6,297 mld. Kč
4 až 8 let
podniky, výzkumné 
organizace
70 % celkových uznaných 
nákladů

Program Centra kompetence

 Zaměření programu
Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti 
center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních 
oborech s vysokým aplikačním a inovativním 
potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu 
konkurenceschopnosti České republiky.
Specifické cíle programu:

• Posílení dlouhodobé strategické spolupráce 
ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným 
a soukromým sektorem

• Vytvoření podmínek pro špičkový výzkum a vývoj 
s následnou realizací výsledků v praxi

• Podpora rozvoje lidských zdrojů, zejména mladých 
výzkumníků a studentů

• Posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje



Technologická agentura 
České republiky

je organizační složkou státu a správcem rozpočtové 
kapitoly. Připravuje a spravuje dotační programy 
státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení 
výzkumných organizací aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje s inovačními aktivitami 
ve firmách i státní správě. 

Na podporu výzkumu, vývoje a inovací má ve svých 
7 programech do roku 2022 připraveno téměř 
20,5 mld. Kč.

Hlavním cílem Technologické agentury ČR je podpořit 
v České republice vznik vysoce konkurenceschopného 
hospodářského prostředí založeného na znalostech 
a inovacích, v nichž budou oblast výzkumu a vývoje, 
podnikání i státní správy efektivně spolupracovat 
a vzájemně se obohacovat. 

 Charakteristika programu
Doba trvání: 

Identifikace výzkumných 
potřeb:

Předpokládaný rozpočet 
celkem: 

Z toho výdaje státního 
rozpočtu: 

Délka projektů: 
Příjemci podpory: 

 
Maximální míra podpory 

projektu: 

2012 až 2016 
každoročně do roku 2015 
včetně
 
640 mil. Kč
 
640 mil. Kč
0,5 až 3 roky
podniky, výzkumné 
organizace
100 % celkových uznaných 
nákladů

Program Alfa Program Beta Program Gama
 Charakteristika programu

Doba trvání: 
Veřejné soutěže v letech:
Předpokládaný rozpočet 

celkem: 
Z toho výdaje státního 

rozpočtu: 
Délka projektů: 

Příjemci podpory:  

Maximální míra podpory 
projektu: 

2011 až 2019
2010 až 2013
 
14,3 mld. Kč
 
9,3 mld. Kč
2 až 6 let
podniky, výzkumné 
organizace
80 % celkových uznaných 
nákladů

 Charakteristika programu
Doba trvání: 

Veřejné soutěže v letech: 
Předpokládaný rozpočet 

celkem:
Z toho výdaje státního 

rozpočtu: 
Délka projektů: 

Příjemci podpory: 
 

Maximální míra podpory 
projektu: 

2014 až 2019
2013 až 2017  
 
2,770 mld. Kč
 
1,798 mld. Kč
3 až 5 let
podniky, výzkumné 
organizace
podprogram 1 – 100 %, 
podprogram 2 – 55 % celk. 
uznaných nákladů
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 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. 
Jednotlivé projekty jsou podporovány prostřednictvím 
3 podprogramů s konkrétními cíli:

1. Progresivní technologie, materiály a systémy
2. Energetické zdroje, ochrana a tvorba životního 

prostředí
3. Udržitelný rozvoj dopravy

Cílů programu bude dosaženo podporou takových 
projektů, které přinášejí nové a originální výsledky, 
jež jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci. 
Přínosy realizovaných výsledků podpořených projektů 
budou z hlediska ekonomického, ekologického, 
bezpečnostního a společenského největší 
a nejžádanější.

 Zaměření programu
Program je zaměřen na podporu ověření výsledků 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
(VaV) z hlediska jejich praktického uplatnění a na 
přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním 
cílem programu je podpořit a významně zefektivnit 
transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných 
organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými 
organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace 
umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich 
zavedení do praxe.
Jednotlivé projekty jsou podporovány prostřednictvím 
2 programů s konkrétními cíli:

1. Proof of concept
2. Podpora komercializace výsledků výzkumných 

organizací
Specifické cíle programu:

• Podpora VaV pro inovaci stávajících výrobků, 
služeb či technologií společnosti tak, aby bylo 
umožněno jejich komerční uplatnění v dalších 
oblastech (strategie rozšíření trhu) 

•  Podpora VaV pro tvorbu zcela nových výrobků, 
služeb či technologií (strategie vytváření nových 
trhů)

 Zaměření programu
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 průmyslu a obchodu
• Ministerstvo pro místní rozvoj
• Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo zahraničních věcí
• Ministerstvo životního prostředí
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost
• Další poskytovatelé v oblasti realizace programů 

výzkumu a vývoje
Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných 
zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků 
příslušných orgánů státní správy. Cílem programu je 
zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních 
mechanismů, dozorových činností, stejně jako získání 
nových poznatků, dovedností, služeb, informačních 
a řídících produktů a postupů, které budou určeny 
pro výkon státní správy a povedou k její vyšší 
inovativnosti, hospodárnosti a efektivitě.

 Charakteristika programu
Doba trvání: 

Veřejné soutěže v letech: 
Předpokládaný rozpočet 

celkem: 
Z toho výdaje státního 

rozpočtu: 
Délka projektů:

Příjemci podpory: 
 

Maximální míra podpory 
projektu: 

2015 až 2025
2014 až 2018
 
16,150 mld. Kč
 
9,690 mld. Kč
nejvýše 4 roky
podniky, výzkumné 
organizace
60 % celkových uznaných 
nákladů

Program Epsilon

 Zaměření programu
Cílem programu je podpora projektů, jejichž výsledky 
mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových 
produktech, výrobních postupech a službách. 
Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování 
Národních priorit orientovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (Priority) 
prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých 
budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí 
daných Priorit. Program je tedy založen na plnění cílů 
Priorit nikoliv oborově. 
Cíl programu směřuje k podpoře zejména 
průmyslových aplikací při využití nových technologií 
a nových materiálů v energetice, životním prostředí 
a dopravě. 
Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn 
do 3 podprogramů:

1.  Znalostní ekonomika
2.  Energetika a materiály
3.  Životní prostředí

Program Delta
 Charakteristika programu

Doba trvání: 
Veřejné soutěže v letech: 
Předpokládaný rozpočet 

celkem: 
Z toho výdaje státního 

rozpočtu: 
Délka projektů: 

Příjemci podpory: 
 

Maximální míra podpory 
projektu:

2014 až 2019
2013 až 2016
 
1,039 mld. Kč
 
768,8 mil. Kč
nejvýše 3 roky
podniky, výzkumné 
organizace
74 % celkových uznaných 
nákladů

 Zaměření programu
Program  je zaměřen na podporu spolupráce 
v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji 
prostřednictvím společných projektů podniků 
a výzkumných organizací.
Specifické cíle programu:

•  Zvýšení množství konkrétních výsledků 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním 
partnerem, které budou úspěšně zavedeny do 
praxe a posílí tak konkurenceschopnost České 
republiky, a to podporou bilaterální, případně 
multilaterální spolupráce špičkových českých a 
zahraničních účastníků. 

• Zlepšení přístupu týmů z České republiky 
k mezinárodním znalostem a know-how, 
zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní 
pronikání na zahraniční trhy.


