TA ČR připravuje nové soutěže pro firmy a výzkumné týmy v
oblasti aplikovaného výzkumu
businessinfo.cz | 15.1.2015 | Rubrika: Aktuality z oblasti výzkumu a inovací | Strana: 0 |
Autor: Technologická agentura České republiky(TA ČR) | Téma: TAČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) připravuje v roce 2015 nové veřejné soutěže ve svých
programech podpory aplikovaného výzkumu. Na konci února bude vyhlášena soutěž v rámci programu GAMA,
na přelomu dubna a května bude následovat program OMEGA a do poloviny roku i program DELTA, který se
zaměří na spolupráci s čínskými partnery.
V druhé polovině února budou moci uchazeči přihlásit své projekty v rámci programu GAMA, respektive jeho
Podprogramu 1. Ten se zaměřuje na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje, které
vznikají ve výzkumných organizacích. Jde o aplikovaný výzkum, který má vysoký potenciál pro uplatnění v
nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a
vysokou pravděpodobností úspěchu na trhu.
Na přelomu dubna a května bude vyhlášená třetí veřejná soutěž programu OMEGA, který podporuje výzkum v
oblastiaplikovaných společenských věd.
V období dubna až května 2015 bude vypsána i druhá veřejná soutěž programu DELTA, který se zaměřuje na
spolupráci českých firem a výzkumných organizací se zahraničními partnery. O vypsání soutěže zaměřené na
oblast Číny TA ČR požádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. TA ČR spolupracuje s místními agenturami
zaměřenými na podporu aplikovanéhovýzkumu v provinciích Che-nan, Če-ťiang, S'-čchuan a na Tchaj-wanu.
Příprava zahraničních projektů je administrativně poměrně náročná, proto se datum vypsání soutěže může
ještě posunout, rozhodně k němu ale dojde do poloviny roku 2015.
Vzhledem k současnému stavu rozpočtu TA ČR bude nabídka dalších veřejných soutěží omezená. Další veřejné
soutěže bude možné vyhlásit v případě, že dojde k nárůstu finančních prostředků určených ze státního rozpočtu
na aplikovaný výzkum. Ty by proběhly podle schválených Programů jednotlivých veřejných soutěží, zejména
druhá veřejná soutěž programu EPSILON a první veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2.
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