
 

 

 

Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb 

Technologické agentury České republiky 

 

Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR jako subjektu veřejné správy 

v oblasti podpory VaVaI. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením dosud chybějících sektorových 

služeb, které budou zajišťovat vazbu jednotlivých sektorů na hlavní činnost TA ČR a jejich 

implementací do procesní dokumentace a vnitřních předpisů. 

 

Zavedení sektorových služeb se pozitivně projeví v kvalitě a efektivitě vykonávaných činností 

TA ČR. Přispěje také ke konzistenci vykonávaných činností napříč agenturou, a to v rámci všech 

současných i připravovaných programů podpory VaVaI. Zároveň dojde ke zvýšení odborných 

kompetencí a transparentnosti činností TA ČR. 

 

Potřebnost projektu vyplývá z neustále se rozšiřujících agend vykonávaných TA ČR, vč. zvyšujícího 

se počtu programů podpory VaVaI. Zároveň dochází k navyšování počtu žádostí o podporu 

v jednotlivých programech, což klade zvýšené nároky na institucionální kapacitu, zajištění 

efektivity a kvality poskytovaných služeb a konzistence prováděných postupů. 

 

Stoupající počet podaných žádostí i realizovaných projektů zvyšuje požadavky na kvalitu 

i nezávislost odborného posuzování projektů a na ostatní služby, spojené se sektorovou 

specializací. V současné době jsou k uvedeným činnostem využíváni pouze externí hodnotitelé. 

Interní odborné kapacity za jednotlivé sektory zatím v rámci TA ČR chybí. V rámci projektu proto 

budou připraveny návrhy na jejich ustavení a implementaci do procesů podpory odborného 

hodnocení projektů a dalších oblastí VaVaI, včetně otestování jejich praktického zapojení a jejich 

následné zavedení.  

 

Zavedení nezávislého institutu odborných sektorových služeb ve státní organizaci podporující 

výzkum, vývoj a inovace, které by umožnilo nezávisle posuzovat kvalitu výzkumných projektů 

a záměrů, není dosud v ČR běžné. Existuje proto předpoklad poptávky po odborných hodnotících 

kapacitách i mimo TA ČR. Odborné sektorové služby mohou nalézt uplatnění např. při kontrole 

nepřímé podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, prováděné finančními úřady, nebo u státních 

orgánů v rámci revize jejich požadavků na nové programy aplikovaného výzkumu či veřejné 

zakázky ve výzkumu a vývoji. Cílem projektu je tedy analyzovat poptávku po těchto službách 

a možnosti jejich implementace. Odborné sektorové služby jsou běžné v obdobných zahraničních 

agenturách poskytujících finanční podporu VaVaI (Finsko, Švédsko, Rakousko, Holandsko). 

 

Zavedením sektorových služeb dojde ke zvýšení efektivity a výkonnosti agend zajišťovaných dle 

zákona č. 130/2002 Sb. (např. hodnocení a výběr návrhů projektů ve veřejných soutěžích), 

a to částečným nahrazením externích hodnotitelů. Dále dojde k zajištění synergií mezi 

jednotlivými rolemi TA ČR (příprava programů VaVaI, hodnocení a výběr projektů, vytváření 

servisu příjemcům, apod.). 



 

 

 

Výstupy projektu přispějí k budování spolupráce a komunikace mezi výzkumnými organizacemi 

a soukromým sektorem. Přínosem je zejména vytvoření kapacit, které by efektivně a kvalitně 

podporovaly tuto spolupráci a komunikaci, včetně poradenství řešitelům projektů a uživatelům 

výsledků. 

 

Harmonogram:   14 měsíců (1. 6. 2014 – 31. 7. 2015)  

 

Rozpočet:   6 047 360 Kč  

 

Cílová skupina:   Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace 

a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci 

(zaměstnanci TA ČR) 

 

Klíčové aktivity:  

 

• Řízení a administrace projektu; 

• Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb; 

• Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb; 

• Pilotní ověření provozu odborných sektorových služeb; 

• Institucionalizace a implementace odborných sektorových služeb. 

 

Hlavní výstupy projektu:  

 

• Stručný projektový manuál;  

• Analýza potřeb interních a externích zákazníků v oblasti sektorových služeb; 

• Nastavení věcného obsahu odborných sektorových služeb a metodik pro jejich realizaci; 

• Upřesnění sektorů (resp. skupin jejich oborů) pro poskytování služeb; 

• Seminář k návrhu nastavení sektorových služeb v rámci TA ČR pro zaměstnance TA ČR jako 

cílovou skupinu; 

• Podklady (doporučení) pro pilotní ověření sektorových služeb ; 

• Zpráva z ověření provozu odborných sektorových služeb; 

• Podklady pro úpravy nastavení nových agend (sektorových služeb) v rámci TA ČR; 

• Podklady pro implementaci sektorových služeb; 

• Implementace sektorových služeb v rámci TA ČR (včetně promítnutí do procesů a provozní 

dokumentace); 

• Seminář ke zprovoznění sektorových služeb pro zaměstnance TA ČR . 

 

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Více informací naleznete na www.esfcr.cz.  


