TA ČR SE INSPIRUJE MNOHALETÝMI ZKUŠENOSTMI ZAHRANIČNÍCH AGENTUR NA
ŠPIČKOVÉ ÚROVNI
Zveřejněno 16. 7 2014
Technologická agentura České republiky (TA ČR) si nechala zpracovat „Analýzu
zahraničních zkušeností a vnějšího prostředí“ za účelem celkového rozvoje této
organizace. Jejím cílem bylo zmapovat fungování čtyř agentur evropského významu
s obdobnou činností – TEKES ve Finsku, VINNOVA ve Švédsku, FFG v Rakousku
a RVO v Nizozemsku, a identifikovat příklady dobré praxe potenciálně využitelné pro
TA ČR.
Tato analýza byla realizována v rámci veřejné zakázky a je výstupem projektu
Rozvoj TA ČR, který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (ESF). Analýzu zpracovala společnost PricewaterhouseCoopers s.r.o.
ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR jako subdodavatelem.
V rámci této analýzy byl nastíněn kontext inovačního prostředí ve všech výše uvedených
evropských státech. Byli identifikováni klíčoví aktéři v oblasti výzkumu a vývoje a jejich
aktivity a byla přiblížena struktura a portfolio činností jednotlivých agentur. Prostřednictvím
podrobného dotazníku, který vyplnili zástupci zahraničních agentur, byly získány informace
o rozsahu jejich agendy a zaměření jejich činností. Následně byly identifikovány silné stránky
a příklady dobré praxe, které by mohly být implementovány v českém prostředí, a to
s přihlédnutím k odlišnostem ve fungování zahraničních agentur a inovačních systémů,
včetně zohlednění legislativních bariér.
Zjištěné informace a provedená doporučení poukazují na to, že TA ČR by se v budoucnu
měla ubírat cestou další koncentrace odborného know-how a kompetencí a dále rozšiřovat
portfolio poskytovaných služeb podpory VaV a to včetně soustředění zdrojů podpory na VaV.
V případě zkoumaných zahraničních agentur bylo totiž identifikováno úzké propojení
kompetencí s ESIF a rámcovými programy, zejména Horizontem 2020.
Všechny výše zmíněné zahraniční agentury jsou považovány za plnohodnotnou a přirozenou
součást fungujícího systému, tedy připravují odborné podklady pro další
rozhodování na politické a strategické úrovni. Jak tomu naznačuje zahraniční praxe, jeví se
jako účelné soustřeďovat kompetence v jedné, odborně způsobilé instituci.
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Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu, která zabezpečuje přípravu a
realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, včetně programů pro potřeby státní správy,
veřejných soutěží ve výzkumu a zadávání veřejných zakázek ve vývoji a inovacích.
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