Protokol z hodnocení komise pro přijímání návrhů projektů
3. veřejné soutěže programu OMEGA
Komise pro přijímání návrhů projektů provedla vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže u 299 návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže
programu OMEGA. Dle podmínek stanovených Zadávací dokumentací k uvedené veřejné soutěži programu na podporu aplikovaného společenskovědního
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, je výsledek provedeného hodnocení provedený Komisí pro přijímání návrhů projektů následující:
1. Seznam návrhů projektů, které splňují stanovené náležitosti (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů)

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000013
TD03000016
TD03000017
TD03000018
TD03000022
TD03000023
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Prevence pro efektivní odpadové hospodářství
územních samosprávných celků

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Kritéria a požadavky na způsobilost osob
oprávněných ke vzorkování vod

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Systém pro podporu procesu hodnocení
VÚJE Česká republika s.r.o.
ergonomických rizik na specifických pracovištích

Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při
analytické činnosti vstupující do rozhodování a
strategického řízení veřejné správy
Zapojení participativních geoprostorových
nástrojů do rozhodovacích procesů místních
samospráv
Profesní portfolio jako nástroj balance
kompetencí

Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
STRANA 1 (CELKEM 35)

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

ERGOWORK s.r.o.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000024
TD03000025
TD03000026
TD03000027
TD03000032
TD03000035
TD03000037
TD03000038

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Využití virtuálního modelu pánevního dna ženy
pro predikci vzniku poranění svaloviny dna
pánve v průběhu vaginálního porodu

Západočeská univerzita v Plzni

Metodika ochrany výzkumných organizací
s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu

Univerzita Karlova v Praze

Návrh metod pro zkvalitnění dopravní
obslužnosti venkovských regionů se zaměřením
na exkludované lokality
Nástroj pro posuzování míry fyzické pracovní
zátěže

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ

Česká zemědělská univerzita v Praze

PINK PIG s.r.o.

České vysoké učení technické v Praze

Vývoj metodiky výběru dodavatelů potravin
a potravinářských surovin pro subjekty
veřejného stravování

Česká zemědělská univerzita v Praze

Informační systém pro podporu rozhodování
pro urbanistická plánování inteligentních sídel
a infastruktury

Technická univerzita v Liberci

GEO-TOOLS

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Rodinný podnik – řešení sociálních
a ekonomických disparit obcí

Systém indikátorů a reportingu udržitelného
rozvoje pro Moravskoslezský kraj

Technická univerzita v Liberci

STRANA 2 (CELKEM 35)

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000039
TD03000041
TD03000043
TD03000045
TD03000046
TD03000050
TD03000051
TD03000052

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Nástroje pro analýzu tržního uplatnění
a konkurenceschopnosti biomasy pro lokální
potřeby energie v obcích

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Metodika depistáže, včetně stanovení cílů
následné pomoci

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

Pracovní migrace Čechů do zahraničí:
transnacionální životy, integrace v nové zemi či
návrat do vlasti?(Příklad Arabského regionu)
Sledování horizontu pro dlouhodobé strategické
plánování v ČR: Identifikace a analýzy slabých
signálů, trendů a nelinearit - příležitosti
a ohrožení

Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného
nakládání se srážkovými vodami v obcích
Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako
služby obecného hospodářského zájmu
Rozvoj a testování experimentálního
ekosystémového účetnictví v České republice
Nástroje zvyšování povědomí veřejnosti
o dopadech environmentálních změn
a antropogenních vlivů na vodu v ČR

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
České vysoké učení technické v Praze
EkoWATT CZ s.r.o.

Univerzita Karlova v Praze

Etnologický ústav AV ČR

Univerzita Karlova v Praze

Technologické centrum Akademie věd České
republiky

České vysoké učení technické v Praze

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum výzkumu globální změny AV
ČR, v. v. i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce

STRANA 3 (CELKEM 35)

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000055
TD03000057
TD03000059
TD03000061
TD03000062

TD03000063

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Zlepšení procesů eliminování rizik spojených
s operacemi jednotlivých subjektů veřejné správy
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
a finančních institucí s využitím modulárního
vzdělávacího programu
Metodika hodnocení vlivu environmentálních
daní na podnikatelské subjekty v ČR

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Západočeská univerzita v Plzni

Technickoekonomická analýza mikrovlnných
technologií aplikovaná na externality typu životní CHEMCOMEX Praha, a.s.
prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Výzkum a vyhodnocení využitelnosti veřejně
dostupných a specifických datových zdrojů pro
evaluaci komerčního potenciálu výsledků V&V.

Masarykova univerzita

Univerzita Karlova v Praze

ILA, s.r.o.

T&CC online s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze

Význam regionálních terminálů
vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních
proudů a teritoriální soudržnost.

Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace
pro práci s prameny

Ústav pro studium totalitních režimů

STRANA 4 (CELKEM 35)

České vysoké učení technické v Praze
Nakladatelství Fraus, s.r.o
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000068
TD03000070
TD03000071
TD03000073
TD03000076
TD03000079
TD03000080
TD03000084
TD03000085
TD03000086
TD03000087
TD03000089

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Stanovení zátěže povrchových vod nutrienty v
malých povodích
Starší řidiči také patří za volant
Systémově orientované procesy managementu
kvality s využitím vybraných metod
Metodika efektivního hodnocení komunikačních
technologií pilotních realizací v energetice
Autorské právo v kartografii a geoinformatice
pro praxi
Webová aplikace pro dynamizaci prostorových
dat industriálních památek formou locationbased services
Příprava akčního plánu adaptační strategie
České republiky
Znalostní centrum pro efektivní, účelné a
hospodárné hodnocení regionálních silničních
projektů
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského
výsadbového materiálu.
Stanovení účinnosti vybraných zařízení
na vjezdu do obce
Interaktivní hodnocení sekvestrace uhlíku
v agrární krajině
Anticipace rizik v oblasti brownfield
managementu

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava

Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Univerzita Karlova v Praze

Integra consulting s.r.o.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Mendelova univerzita v Brně

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

STRANA 5 (CELKEM 35)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY. V.V.I.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

TD03000091

Online diagnostika zdrojů a zvládání zátěže
v pracovním kontextu.
Online sebekoučovací nástroj

TD03000093

Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů

TD03000090

TD03000094
TD03000096
TD03000099
TD03000101
TD03000102
TD03000103
TD03000105
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

T&CC online s.r.o.
T&CC online s.r.o.
EKOTOXA s.r.o.

Výzkum nové metody integrovaného
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,
prostorového určení exteriéru a interiéru budov TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ,
v návaznosti na státní informační systémy.
V.V.I.
Vliv společenské odpovědnosti firem
Vysoká škola ekonomická v Praze
na udržitelný rozvoj v České republice
Vliv reklamních zařízení na bezpečnost
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
silničního provozu
Indoor lokalizace osob pro efektivní provoz
Central European Data Agency, a.s.
veřejných budov
Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících v
Vysoké učení technické v Brně
MHD
Možnosti analýzy lokalit pro umisťování
přímých zahraničních investic a podnikatelských Central European Data Agency, a.s.
aktivit
Socio-ekonomické účinky poplatků z vodního
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
zákona - metodika a software
Masaryka, veřejná výzkumná instituce
STRANA 6 (CELKEM 35)

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
Univerzita Karlova v Praze
GEOLINE SPOL.S R.O.

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000106
TD03000107

TD03000113

TD03000114
TD03000117
TD03000118

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií
ve městech

Centrum výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i.

Systém oděvů a doplňků se zvýšenou viditelností
civilních osob (dětí,seniorů,sportovců,
hendikepovaných) pohybujících se na
komunikacích za denního provozu i za snížené
viditelnosti a návrh certifikované metodiky
objektivního hodnocení viditelnosti oděvů

Technická univerzita v Liberci

VÚB a.s.

Školy v pohraničí:analýza současného využívání
potenciálu těchto škol vyplývajícího z jejich
geografické polohy

Technická univerzita v Liberci

Ostravská univerzita v Ostravě
Západočeská univerzita v Plzni

Zvýšení efektivity jednotlivých forem plánování
krajiny

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

Ekonomické a environmentální dopady nástrojů
regulace s ohledem na rebound efekty

Právní ochrana výsledků výzkumu a vývoje
a jejich oceňování

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

STRANA 7 (CELKEM 35)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000119
TD03000121
TD03000123
TD03000125
TD03000126
TD03000128
TD03000133

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Vývoj adaptivního rozhraní v imerzivní virtuální
realitě, umožňující modifikaci prostředí
na základě aktuálního mentálního stavu
testovaných subjetků a jeho následné využití pro
nácvik chování prostřednictvím biofeedbacku

Univerzita Karlova v Praze

Integrované hodnocení udržitelné výkonnosti
ekonomických subjektů

Vysoké učení technické v Brně

Tvorba systému automatické detekce jednání
podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách

Masarykova univerzita

Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické
intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR

EKOTOXA s.r.o.

Návrh legislativních změn v oblasti trestní
odpovědnosti právnických osob

Zdokonalení výsledků dlouhodobé předpovědi
počasí - eliminace negativních vlivů změn počasí
na národní hospodářství
Hodnocení provozu bioplynových stanic
z hlediska eliminace negativních vlivů na životní
prostředí a efektivitu provozu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná
instituce
ECO trend Research centre s.r.o.

STRANA 8 (CELKEM 35)

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
3dsense s.r.o.

RegioPartner, s.r.o.
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova v Praze

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000135
TD03000138
TD03000139
TD03000140
TD03000142
TD03000145
TD03000146
TD03000148
TD03000150
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné
a environmentálně příznivé využití
čistírenských kalů
Otevřený 3D národní geografický referenční
rámec dopravních sítí
Výzkum vlivu odborných praxí a závěrečných
prací realizovaných ve spolupráci s firmami na
uplatnitelnost absolventů vysokých a vyšších
odborných škol
Model rozhodovacích procesů pro umísťování
a validaci dopravního značení
Vliv osvětlení pozemních komunikací na
nehodovost

Plýtvání potravinami v domácnostech a návrhy
opatření pro jeho snižování
RECESERA – reporting a monitoring CSR

Nástroje modelování potřeby sociálních služeb
a aktivit v oblasti sociální politiky na místní
a regionální úrovni.
Metodika stanovení Nutriční stopy pro
vyjádření environmentálních a zdravotních
aspektů spotřeby potravin v ČR

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

České vysoké učení technické v Praze

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
ECO trend Research centre s.r.o.

Central European Data Agency, a.s.

Ingenio et Arti s.r.o.
Central European Data Agency, a.s.

České vysoké učení technické v Praze

Technologické centrum Akademie věd
České republiky

Sociologický ústav Akademie věd ČR

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Česká zemědělská univerzita v Praze
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.
Univerzita Karlova v Praze

STRANA 9 (CELKEM 35)

ELTODO, a.s.

Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000151
TD03000152
TD03000154
TD03000155
TD03000156
TD03000157
TD03000158
TD03000160

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Systémová uživatelská podpora rozvoje
elektromobility (SUPREM)
Aplikovaný výzkum nových možností rozvoje
myšlení žáků ve školách integrujících žáky
s lehkým mentálním postižením.
Inovativní technologické postupy pro
optimalizaci územně plánovacích procesů
s vazbou na zelenou infrastrukturu krajiny
Podmínky úspěšné transpozice a implementace
systému rizikové analýzy při zásobování pitnou
vodou v České republice
Preference seniorů a realita jejich ekonomické
situace v komparaci s činností municipalit
v rámci programu aktivního stárnutí - manuál
pro sociální odbory vybraných municipalit
Publikační aplikace statistické analýzy dopravní
obsluhy vybraného správního území v mapě
Technickoekonomická a sociální analýza
významu podzemní laboratoře pro znalostní
ekonomiku a konkurenceschopnost
Využití otevřených a propojených dat pro
identifikaci potenciálu zlepšení tržního
uplatnění v oblasti živého umění

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci

Státní zdravotní ústav se sídlem v
Praze
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
IPSOS s.r.o.

Univerzita Karlova v Praze

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

MGE DATA, spol.s r.o.

České vysoké učení technické v Praze

TERAMED, s.r.o.

Vysoká škola ekonomická v Praze

STRANA 10 (CELKEM 35)

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

TD03000163

Surová voda jako strategická surovina - stav,
trendy a interakce s rozvojem území

Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná
instituce

TD03000167

Využití participativních GIS přístupů pro
mapování a posouzení společenských hodnot
ekosystémových služeb a dalších krajinných
hodnot

Centrum výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i.

TD03000164

TD03000169
TD03000170
TD03000171
TD03000173
TD03000176
F-027, verze:3
Veřejný

Nové cíle přírodovědného vzdělávání 2020

Ex-post hodnocení dopadů legislativní změny
ochrany zemědělského půdního fondu – rychle
rostoucí dřeviny

Racionální inovace znalostního řízení pro
optimalizaci a zvýšení efektivnosti provozu
energetických a kogeneračních jednotek
Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu
silniční infrastruktury na bezpečnost
Optimalizace systému investičních pobídek
v podmínkách obnoveného ekonomického růstu
s důrazem na investice do znalostní ekonomiky
Snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné
správy

Univerzita Karlova v Praze

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

CAUTUM s.r.o.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava

Mendelova univerzita v Brně

Hospodářská komora České republiky
Vysoká škola ekonomická v Praze

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Mendelova univerzita v Brně
STRANA 11 (CELKEM 35)

Hospodářská komora České republiky

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000178
TD03000181
TD03000182
TD03000187

TD03000188
TD03000189
TD03000190
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Působení nevládních organizací v oblasti
regulace ZHN a jejich využití pro efektivní
zahraniční politiku České republiky
Veřejné stavební zakázky - optimalizace rizika
(VESTA)
Metodický postup, databáze kontrolních otázek
a kritéria pro zpracování odborného posudku
dle požadavků nového zákona o prevenci
závažných havárií
Implementace a měření efektivity
behaviorálních nástrojů v energetickém
managementu budov
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ
z pohledu akademické etiky
Metodika komplexního systémového produktu
pro aktivní stárnutí
Systém krajinných prvků k posílení retence
vody a omezení šíření radioaktivity
v bezprostředním okolí ETE při nečekané
události.

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Univerzita Karlova v Praze

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Vysoké učení technické v Brně

Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze

Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola hotelová v Praze 8,
spol. s r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze
STRANA 12 (CELKEM 35)

TLP, spol. s r.o.
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační
společnost, s.r.o.

České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA,
spol. s r.o.
Vysoké učení technické v Brně

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000191
TD03000193
TD03000195
TD03000196
TD03000197
TD03000198
TD03000199
TD03000201
TD03000203
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Stanovení nových vzdělávacích a výchovných
cílů v oblasti technického vzdělávání na
základních školách a vývoj nových didaktických
souprav pro potřeby jejich naplňování
Implementace behaviorální analýzy do školicího
programu pracovníků bezpečnosti kontroly
Adaptace člověka na asistenční systémy pro
řidiče v motorových vozidlech
Znalostní systémy pro podporu zvyšování
konkurenceschopnosti malých a středních
zemědělských podniků
Využití přesné polohové informace uvnitř
budov pro marketingové průzkumy
Systém pro sledování osob, přístrojů a dalšího
vybavení v prostředí středních a velkých
nemocnic
Závazná metodika zadávání veřejných zakázek
v oblasti komunikace státní správy v České
republice
Monitoring, evaluace a optimalizace
strategických dokumentů v ČR
Multikriteriální hodnocení za účelem
optimalizace rozhodovacích procesů
v dopravním plánování

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Univerzita Palackého v Olomouci

Česká zemědělská univerzita v Praze
TELEMATIX SERVICES, a.s.
TELEMATIX SERVICES, a.s.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
STRANA 13 (CELKEM 35)

Masarykova univerzita

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000204
TD03000205
TD03000208
TD03000209
TD03000210
TD03000213
TD03000215
TD03000217
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Inventarizace lesních porostů pomocí
fotogrammetrických metod

Analýza a návrh rozšíření územní energetické
koncepce o bezpečnostní aspekty pro případy
nouzových stavů v elektroenergetice

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Mendelova univerzita v Brně
T-SOFT a.s.

Ekonomicko-institucionální komparace evropské Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
dimenze regulace klíčových síťových odvětví
v Ústí nad Labem
Diabetes mellitus 2. typu v České republice –
analýza nákladů spojených s onemocněním
a modelace jejich budoucího vývoje

Univerzita Karlova v Praze

Model pro komplexní vyhodnocení dopadů
plošně významnějších stavebních celků

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

České vysoké učení technické v Praze

Výzkum nástrojů pro dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti v obcích pro Policii ČR

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

CAMEA, spol. s r.o.

SG - Geoinženýring s.r.o.

Kvalita a hodnocení povrchových vod

Výzkumný ústav vodohospodářský T.
G. Masaryka, veřejná výzkumná
instituce

IURS urban s.r.o.

LOCTECH - Technologie lokalizace volně žijících
druhů zvířat v přirozeném prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze
STRANA 14 (CELKEM 35)

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000218
TD03000219
TD03000220
TD03000221
TD03000223
TD03000225
TD03000226
TD03000228

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Vzdělávání o globální rozvojové problematice:
Aplikace založená na komunikaci veřejných
institucí s veřejností

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Metodika a SW podpora efektivního procesního
řízení ve VS krajské a místní úrovně

B.I.B.S., a.s.

Primární a referenční psychologická
diagnostika pracovníků v zátěžových provozech
Dopad stárnutí obcí na plnění jejich
bezpečnostní funkce
Nástroje zvyšování poptávky po car-sharingu
v české společnosti
Aplikace znalostí soudní rozhodovací praxe
při odškodňování obětí dopravních nehod dle
nového občanského zákoníku
Optimalizace tvorby krajských a obecních
strategií bezpečnosti silničního provozu efektivní nástroj pro snížení dopravní
nehodovosti v ČR
Software zohledňující environmentální aspekty
zdanění provozu nákladních vozidel

Masarykova univerzita

Univerzita Pardubice

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Mendelova univerzita v Brně

STRANA 15 (CELKEM 35)

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

CELKOM Praha, spol. s r.o.

Český institut efektivního managementu, z.ú.
Autonapůl, družstvo
Univerzita Karlova v Praze

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000229

TD03000231

TD03000232
TD03000237
TD03000238
TD03000239
TD03000240
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Návrh měřitelných ukazatelů kvality
dodávaných služeb zapracovaných do šablon
outsourcingových smluv mezi obcí
a dodavatelem příslušné služby reflektujících
současné legislativní podmínky
Analýza aleatorní a epistemické neurčitosti při
stanovení celoživotních nákladů staveb
založená na dostupných datových zdrojích
a posouzení ekonomické výhodnosti silničních
technologií (ANCES)
Počítačově podporovaný adaptivní systém pro
prognózu konkurenční schopnosti firem na bázi
monitorování ekonomických ukazatelů
a podnikatelských modelů.
Integrované strategie 21. století v činnosti
veřejné správy pro řešení sociálních
a bezpečnostních rizik v území
Posuzování životního cyklu krmiv v krmivářství
v České republice
Zmírňování stigmatizace u sociálně
exkludovaných
Odpadové hospodářství ve stavebnictví ČR
v přelomovém období

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoké učení technické v Brně

Technická univerzita v Liberci
ACCENDO - Centrum pro vědu a
výzkum, z.ú.
Mendelova univerzita v Brně

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

Západočeská univerzita v Plzni
STRANA 16 (CELKEM 35)

TriloByte Statistical Software, s.r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000242
TD03000244
TD03000248
TD03000249
TD03000250
TD03000252
TD03000253
TD03000255
TD03000256

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Vývoj nástroje pro komplexní hodnocení malých
a středních podniků

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

SMART MAP: Využití moderních nástrojů
a široké škály dat (BIG DAT) pro strategické
plánování a investice měst.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

CleverMaps, a.s.

Nové koncepční nástroje v plánování posttěžební krajiny: socioekonomické posouzení
různých způsobů obnovy

Univerzita Karlova v Praze

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Technický on-line nástroj pro hodnocení erozní
ohroženosti zemědělských pozemků

Standardizace procesu měření a hodnocení
angažovanosti zaměstnanců v podnicích v ČR
Modely sociálního bydlení, jejich prostorové
parametry a kvalitativní kritéria
Psychický a sociální vývoj dětí v
homoparentálních rodinách (srovnávací studie)
Nástroje pro snižování energetické náročnosti
inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy
Smart plánování: Inovace přístupů
k inteligentnímu plánování Prahy
(Metodika pro identifikaci území, ve kterých
je žádoucí podmínit rozvoj území pořízením
Územní studie nebo Regulačního plánu)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Karlova v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze

STRANA 17 (CELKEM 35)

Archip s.r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

TD03000258

Metodika hodnocení společenské efektivnosti
institucí vykonávajících veřejné politiky

TD03000261

Vojenské újezdy jako transformační území scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
a krajinu

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Efektivní využití služeb veřejné správy
se zaměřením na dopravní dostupnost
a s ohledem na dlouhodobé sociodemografické
trendy v rámci správního území

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

TD03000260

TD03000263
TD03000264
TD03000266
TD03000267
TD03000268
TD03000269

F-027, verze:3
Veřejný

Metodika „Efektivní město“ pro udržitelný
rozvoj municipalit ČR

Hybridní reakce na hybridní válčení: role
Evropské únie a členských států

Zvýšení dostupnosti nástrojů oddlužení

Nástroj pro efektivní sběr informací o výskytu
vodní eroze s využitím principů crowdsourcingu
Determinanty ekonomického chování
a rozhodování podnikatelů v malých podnicích
v České republice.
Zvýšení prostorové informovanosti pro růst
potenciálu rozvoje regionu

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
České vysoké učení technické v Praze

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ,
V.V.I.
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí
a regionů, s.r.o.

Centrum pro společenské otázky SPOT, o.s.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
AKADEMIE STING,o.p.s.
Univerzita Palackého v Olomouci

STRANA 18 (CELKEM 35)

Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně

Člověk v tísni, o.p.s.

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

TD03000272

Evaluace externalit udržitelného rozvoje krajiny.

Mendelova univerzita v Brně

TD03000276

Efektivní stanovení vlivu plánovaného rozvoje
měst a regionů na formování větru a jeho účinků
na obyvatele, životní prostředí a provoz
inteligentních lidských sídel založené na
oprávněném zjednodušení výpočetního objemu

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

TD03000274

TD03000277
TD03000278
TD03000279
TD03000280
TD03000281
F-027, verze:3
Veřejný

Typologie euroskepticismu v EU a České
republice

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ,
V.V.I.

Využití dat DPZ k monitoringu ekonomických
dopadů živelných pohrom v území a k predikci
podmínek pro návrat k původní ekonomické
výkonnosti území

Civitas per Populi, o.p.s.

Bydlení jako činitel sociálního začleňování

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

Adaptace a možnosti využití nových technologií –
Vysoká škola báňská - Technická
bezpilotní leteckých systémů v zastavěných
univerzita Ostrava
aglomeracích
Moderní a efektivní plánování: hustota &
ekonomika měst

Metodika porovnávacího přístupu ocenění (SCA)
v kontextu zvýšení objektivnosti odhadu tržní
hodnoty nemovitostí

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
STRANA 19 (CELKEM 35)

T-MAPY spol. s r.o.
Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o.
Ministerstvo obrany
Robodrone Industries s.r.o.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000282
TD03000283
TD03000287
TD03000288
TD03000289
TD03000290
TD03000292
TD03000293
TD03000294
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Nástroje pro hodnocení dopadu kampaní
zaměřených na snížení individuálních emisí
skleníkových plynů

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Masarykova univerzita

CI2, o.p.s.

Diagnostika kompetencí manažerského velení
v mimořádných krizových situacích

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě
Vysoká škola podnikání, a.s.

Analýza a projekce počtu a struktury
zaměstnaných osob pro regiony ČR

Univerzita Karlova v Praze

Prosazování českého zájmu v evropských
politikách

Univerzita Karlova v Praze

Odpovědnost bez kompetencí? Problém překryvu
kompetencí orgánů veřejné správy a asymetrická Centrum pro studium demokracie
a kultury, o.p.s.
odpovědnost voličům na úrovni místní
samosprávy
Vývoj metodiky rychlého stanovení Cs-137
v chladivu primárního okruhu
Lokální partnerství jako nástroj zefektivnění
veřejných politik
Interaktivní mapa filantropie
a konkurenceschopnosti třetího sektoru

Dopady budování vodních nádrží na změny
využití krajiny a rozvojový potenciál území

České vysoké učení technické v Praze

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
STRANA 20 (CELKEM 35)

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

TD03000295

Inteligentní software pro sémantické hledání
dokumentů

RaRe Technologies s.r.o.

TD03000297

Nová generace funkčně modifikovaných
nanočástic jílů s lepší manipulací a zpracováním
v polymerní matrici

SYNPO, akciová společnost

TD03000296

TD03000298
TD03000300
TD03000301
TD03000304
TD03000305
TD03000306
F-027, verze:3
Veřejný

Polymerní konzervační prostředky pro psací
tekutiny

Prostorový vzor rozvinutosti obcí Česka
(ProRoC)

Využití otevřených vzdělávacích zdrojů
v celoživotním vzdělávání: zajištění kvality

Dynamický model pro sociální politiku v ČR důchodová reforma

Stanovení postupu výpočtu ukazatele
propadovosti studentů českých vysokých škol
Širokospektrý monitoring environmentálních
kontaminantů v hydrosféře České republiky
a posouzení jejich biologických efektů na
ichtyofaunu.

BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní
infrastruktury

SYNPO, akciová společnost

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
Masarykova univerzita
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

STRANA 21 (CELKEM 35)

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000307
TD03000308
TD03000309
TD03000310
TD03000311
TD03000312

TD03000313
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Finanční analýza vztahů mezi důchodovým
systémem a vybranými dávkami systémů státní
sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

Automatizace převodu otevřených dat do podoby
Vysoká škola ekonomická v Praze
Linked Open Data a jejich katalogizace

Zvýšení akceschopnosti jednotek HZS JMK využití řidičského simulátoru nákladního vozidla
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
při výzkumu a výcviku řidičského chování během
řízení vozidel HZS s aktivním modrým majákem.
Heterogenita obyvatelstva ČR 50+ jako faktor
NEWTON College, a.s.
efektivnosti naplnění konceptu aktivního stárnutí
APROPOS - Aplikace poznatků z oblasti rozvoje
klíčových kompetencí pro další profesní
vzdělávání dospělých

Hodnocení a modelování dostupnosti primární
zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní
péče v ČR

České vysoké učení technické v Praze

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Univerzita Karlova v Praze

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ, V.V.I.

Univerzita Karlova v Praze

Algoritmy včasného rozpoznání operací
realizovaných za účelem zkrácení DPH
se zacílením na převládající daňové úniky
Česká zemědělská univerzita v Praze
realizované v organizovaných spojeních osob
nebo za použití ukradené identity - v podmínkách
systému kontrolních hlášení
STRANA 22 (CELKEM 35)

ACREA CR, spol. s r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000314
TD03000316
TD03000318
TD03000319
TD03000321
TD03000322
TD03000323
TD03000327

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Ekonomická analýza protipovodňových opatření
v metropolitní oblasti hlavního města Prahy
Implementace principů Linked Open Data
do prostředí geografických dat ČR
Využití hydrolyzátů z odpadních kožek
v zemědělství

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Systémová podpora modelovacích nástrojů pro
tvorbu a analýzu energetických
a environmentálních politik

Univerzita Karlova v Praze

Využití biomedicínských technik v biometrickém
marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Metodika systému monitorování a evaluace
dotačních programů ÚV ČR zaměřených
na integraci romské menšiny

Posouzení pozemních komunikací a veřejných
prostranství z hlediska bezpečnosti a prevence
kriminality
Predikční model financování dopravní
obslužnosti regionu pomocí metod výpočetní
inteligence

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Univerzita Pardubice

STRANA 23 (CELKEM 35)

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

DHI a.s.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace
Vysoká škola ekonomická v Praze

Agritec Plant Research s.r.o.
TONAK a.s.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod,s.r.o.
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000328
TD03000329
TD03000330
TD03000331
TD03000332
TD03000333
TD03000334
TD03000336
TD03000337
TD03000339
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Podpora úlohy plánovacích a realizačních
nástrojů v krajině k posílení propojení jejich
funkcí

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Kritéria udržitelnosti hydromelioračních
opatření v ČR

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

Interaktivní znalostní platforma pro podporu
řízení rozvoje regionálních značek

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Výzkum volby povolání žáků vyššího stupně
základních škol ve vztahu k aktuálním vývojovým Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
trendům českého trhu práce
Vývoj vysoce spolehlivého soustružnického nože
pro obrábění speciální korozivzdorné oceli
přerušovaným řezem v jaderné energetice
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
a zelený marketing jako diferenciační nástroje
v kontextu trvale udržitelného rozvoje

Formování inteligentních obcí v kulturní krajině.
Metodika hodnocení zdravotnických přístrojů
Výzkum a strategické budování image měst
Faktory určující rozhodnutí o odchodu
do důchodu

Zero systems s.r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova univerzita v Brně

České vysoké učení technické v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

STRANA 24 (CELKEM 35)

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
TREXIMA, spol. s r.o.

Západočeská univerzita v Plzni

ČÍSLO
PROJEKTU
TD03000341
TD03000343
TD03000344
TD03000345
TD03000348
TD03000349
TD03000350
TD03000352
TD03000353
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Specializované mapy a tematický atlas České
republiky v územní dimenzi místních akčních
skupin.

Univerzita Palackého v Olomouci

Analytické systémy pro podporu řídících
pracovníků v malých a středních zemědělských
podnicích

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ekohydrologický management mikrostruktur
městské krajiny

Vývoj metodiky pro hodnocení městských
produkčních a zahradních ploch

Západočeská univerzita v Plzni

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

Masarykova univerzita

Softwarová podpora evaluace výukových procesů
Česká zemědělská univerzita v Praze
a aktivit v kontextu celoživotního učení
Cestovní mapa pro města a obce k resilienci
a adaptaci na změnu klimatu

Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o.

Vliv zemědělské dotační politiky na krajinářské
a socioekonomické aspekty venkova

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

Inovativní nástroje krajinného plánování
a senzitizace obyvatelstva s cílem minimalizovat
náklady vyvolané přívalovými povodněmi.
Interaktivní krajinná hra pro optimalizaci
územního plánování

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
STRANA 25 (CELKEM 35)

Univerzita Karlova v Praze

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000354
TD03000355
TD03000356
TD03000357
TD03000358
TD03000359
TD03000361
TD03000362
TD03000363
F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Metodika evaluace podpory sociálně
udržitelného bydlení

Mendelova univerzita v Brně

Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření
pro snižování emisí skleníkových plynů

ENVIROS, s.r.o.

Management zaměstnanosti a ekonomickospolečenské aspekty reengineeringu pracovního
uplatnění sociálně vyloučených občanů ČR
Koncepce rozšíření podnikatelského vzdělávání
na vysokých školách
Systém na podporu rozhodování při hodnocení
kvality půdy z hlediska obsahu rizikových látek
v zemědělských půdách České republiky
Zkvalitňování sociální péče o seniory
prostřednictvím uplatnění analýzy stávajících
forem sociální pomoci a modelů výpočetní
inteligence

AKADEMIE STING,o.p.s.

Západočeská univerzita v Plzni

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
Univerzita Pardubice

Simulační modely pro podporu vybraných
aspektů územního rozvoje

České vysoké učení technické v Praze

Intraregionální metadatový systém sdílení
a hodnocení informačních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Řízení a hodnocení kvality na středních školách

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

STRANA 26 (CELKEM 35)

ATTEST, s.r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000364
TD03000365
TD03000366
TD03000368
TD03000370
TD03000371
TD03000372
TD03000373

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Analýza využitelnosti evropských příkladů dobré
Fakultní nemocnice Olomouc
praxe v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
Snížení rizik při používání nových technologií
a adaptace na nové technologie v malých
a středně velkých zdravotnických zařízeních.

České vysoké učení technické v Praze

Komplexní evaluace tzv. apolinářského modelu
léčby závislosti na alkoholu v kontextu měnící
se společnosti a potřeb pacientů: reflexe vývoje
a moderních trendů v léčbě

Univerzita Karlova v Praze

Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci
a efektivnost realizace Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí.

Metodika na podporu tvorby, aktualizace
a hodnocení školních vzdělávacích programů
v počátečním vzdělávání v souladu s dobrou
praxí strategického plánování
Prevence a minimalizace kybernetické
kriminality a kyberšikany dětí a mládeže
s využitím metod transakční analýzy

REFLEX 2016: Uplatnění absolventů vysokých
škol v České republice
Informační systém pro monitoring a hodnocení
rizik ohrožení kvality vody eutrofizačními
proces

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
B.I.B.S., a.s.
Univerzita Karlova v Praze

Technická univerzita v Liberci

STRANA 27 (CELKEM 35)

AQUATEST a.s.
GEO-TOOLS

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

TD03000374

Modernizace a zefektivnění procesu ochrany
odrůdových práv

TD03000377

Krajské hranice - konvergentní či divergentní
linie regionálního rozvoje?

TD03000376

TD03000379
TD03000380
TD03000382
TD03000385
TD03000388
F-027, verze:3
Veřejný

Komplexní posuzování důsledků průmyslových
výrob na vodní útvary

Management materiálových toků na municipální
úrovni
Metodika hodnocení kvality a bezpečnosti
veřejně přístupné infrastruktury
pro neorganizované pohybové aktivity
a městskou rekreaci
Optimalizace trasovacích problémů v oblastech
strategického řízení s pozitivním dopadem
na socio-ekonomický rozvoj společnosti
Potenciál pro spolupráci podnikatelských
subjektů vedoucí k UR regionu na základě
analýzy sítí

Hodnocení finančního zdraví veřejnoprávních
korporací

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Mendelova univerzita v Brně

Vysoká škola ekonomická v Praze
Masarykova univerzita
Česká zemědělská univerzita v Praze

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU
CENIA, česká informační agentura životního
prostředí
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava
Univerzita Karlova v Praze
DYNATECH s.r.o.
STRANA 28 (CELKEM 35)

Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

TD03000391

Strategie, opatření a nástroje pro oživení
městských center v České republice

Ostravská univerzita v Ostravě

TD03000393

Aplikace IS ReStEP a metodiky RSA pro
zohlednění limitů produkce biomasy s cílem
zlepšení ochrany životního prostředí

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

Česká zemědělská univerzita v Praze
ECO trend Research centre s.r.o.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.

Mendelova univerzita v Brně

TD03000392

TD03000394
TD03000395
TD03000396
TD03000401
TD03000404
TD03000405
TD03000406

F-027, verze:3
Veřejný

SW pro podporu činnosti organizátora veřejné
dopravy při zajištění návazností mezi spoji, vlaky M-line a.s.
a linkami MHD ve veřejné dopravě

Budoucnost teplárenství v podmínkách ČR

Environmentálně etické a sociálně ekonomické
aspekty úbytku kvantity a kvality zemědělských
půd

Insolvence fyzických osob v České republice –
ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
spojené s morálním hazardem spotřebitele
Evaluace průřezových principů zahraniční
rozvojové spolupráce ČR
Řešení prostupnosti a přístupnosti krajiny
v územně plánovací dokumentaci

Regenerace obytných vnitrobloků jako součásti
zelené infrastruktury města
Připravenost obyvatel ČR k používání nových
technologií

České vysoké učení technické v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze
INESAN, s.r.o.

ATEM - Ateliér ekologických modelů,
s.r.o.
ATEM - Ateliér ekologických modelů,
s.r.o.
INESAN, s.r.o.

STRANA 29 (CELKEM 35)

Západočeská univerzita v Plzni
B&C Dopravní systémy s.r.o.

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

TD03000407

Účinnost dobrovolných nástrojů v kontextu
spotřebitelských preferencí

INESAN, s.r.o.

TD03000410

Analýza potřeb talentů

INESAN, s.r.o.

TD03000408
TD03000413
TD03000414
TD03000415
TD03000416
TD03000417
TD03000418
TD03000419
F-027, verze:3
Veřejný

Zvyšování efektivnosti a environmentální
udržitelnosti ICT v místní samosprávě

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

INESAN, s.r.o.

Rozšíření a aktualizace modelu pro výpočet emisí ATEM - Ateliér ekologických modelů,
z automobilové dopravy
s.r.o.
Tvorba podrobných a přesných dat `land
use/land cover` pro potřeby chemických
transportních modelů

Metodika hodnocení imisní zátěže a zdravotních
rizik z expozice obyvatel polycyklickým
aromatickým uhlovodíkům

ATEM - Ateliér ekologických modelů,
s.r.o.
ATEM - Ateliér ekologických modelů,
s.r.o.

Komplexní databáze a model pro stanovení emisí ATEM - Ateliér ekologických modelů,
PAU z motorových vozidel
s.r.o.
CYKLOSKOP: Multidisciplinární modelování
cyklistického dopravního chování pro
optimalizaci udržitelné městské mobility

Univerzita Karlova v Praze

e-Inkluze malých obcí

Slezská univerzita v Opavě

Realitní trh České republiky v proměnách
struktury stavebního fondu

Výzkumné centrum BIVŠ, z.ú.

STRANA 30 (CELKEM 35)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
České vysoké učení technické v Praze

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000420
TD03000421
TD03000424
TD03000425
TD03000426
TD03000430
TD03000431
TD03000432
TD03000433
TD03000435

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Model 5 `E` v kontextu aplikace a determinace
rozvoje malého a středního podnikání
Systém hodnocení výkonnosti a potenciálu
klastrů pro efektivní využití podpory v rámci
klastrové politiky a rozvoje klastrových
organizací

Optimalizace nastavení implementace finančních
nástrojů s důrazem na jejich regionální dimenzi
Automatizovaná inspekce DPS

Výzkum možností podpory strategického řízení
prostřednictvím specializovaného software
SW a technické zařízení pro snímání
a vyhodnocování nástupů a výstupů cestujících
do vozidla MHD
Indikátory pro Smart Cities

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mendelova univerzita v Brně
Argutec, s.r.o.

eKatalog BPEJ 2 - nástroj pro zpřístupnění
informací o zemědělské půdě

Hospodářská komora České republiky

B.I.B.S., a.s.

B&C Dopravní systémy s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze

Technologie sběru, správy, analýzy a publikace
dat o přístupnosti pěších tras a komunikací pro
Central European Data Agency, a.s.
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Podpora lokální soudržnosti: sociálně vyloučené
lokality a místní rozvoj

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Univerzita Karlova v Praze

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
STRANA 31 (CELKEM 35)

M-line a.s.

Masarykova univerzita

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000436
TD03000438
TD03000439
TD03000440
TD03000441
TD03000442
TD03000443
TD03000444
TD03000446
TD03000450

F-027, verze:3
Veřejný

NÁZEV PROJEKTU

Analýza účinků opatření pro cyklisty v hlavním
a přidruženém dopravním prostoru
Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR

Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou
službou ČR pro účely rozhodování soudu
o podmíněném propuštění
REGIONÁLNÍ ZNAČKY – zmapování a využití
k podpoře lokálních ekonomik

Transformační a stahovací služby pro transfer
výsledků VÚMOP v.v.i. do praxe

Tvorba a hodnocení dopadů programů
zaměřených na posílení proenvironmentálních
postojů a chování u žáků 2. stupně ZŠ

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Česká zemědělská univerzita v Praze
Univerzita Karlova v Praze
GaREP, spol. s r.o.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze

ZO ČSOP Vlašim

Využití mobilních sítí ke stanovení podílu
cestujících veřejnou hromadnou a individuální
automobilovou dopravou

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava

České vysoké učení technické v Praze

Tvorba a pilotní ověření SW nástroje
pro Randomised Controlled Trials

SCHOLA EMPIRICA

Mapování lokální ekologické zátěže
kontaminovaným prachem

Stanovení emisních faktorů stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší aplikovaným výzkumem

Technická univerzita v Liberci

Technické služby ochrany ovzduší
Praha a.s.

STRANA 32 (CELKEM 35)

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000452
TD03000453
TD03000454
TD03000455
TD03000456
TD03000457

NÁZEV PROJEKTU

Limity využití mobilních sítí ve statistických
šetřeních ČSÚ
Behaviorální ekologie a ochrana Uakari
červeného Cacajao calvus rubicundus
(Geoffroy & Deville, 1848)

Indikátory pro řízení výkonu vybraných
pracovišť Úřadu práce ČR
Analýza fungování ekonomické diplomacie
ve světě a srovnání s ČR
Vliv flexibilních forem zaměstnávání na sociálně
ekonomický vývoj České republiky
Nová generace portálu nechybujte.cz

TD03000458

Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury
v České republice aneb víme, co jíme?

TD03000459

Mapová e-badatelna Jáchymovsko

TD03000462

Metodika pro kontrolu kvality energeticky
velmi úsporných domů se zaměřením na změny
dokončených staveb

TD03000460

TD03000463
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Vývoj softwaru pro komplexní ocenění podniku

Metodika hodnocení ložisek nerostů

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Vysoká škola ekonomická v Praze

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Česká zemědělská univerzita v Praze
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
„Asociace pro mezinárodní
otázky, z. s.”

TREXIMA, spol. s r.o.
Lingea s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná
instituce

Ústav pro studium totalitních režimů

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Centrum pasivního domu

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
STRANA 33 (CELKEM 35)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace
Západočeská univerzita v Plzni

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000465
TD03000468
TD03000469
TD03000470
TD03000471
TD03000472
TD03000473
TD03000475
TD03000476
TD03000478
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NÁZEV PROJEKTU

Monitoring sociální deprivace v České republice

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

Univerzita Karlova v Praze

Metodika řízení práce prováděné formou home
office

Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i.

Šíření inovací jako nástroj rozvoje venkova

Univerzita Karlova v Praze

Certifikovaná metodika Případových studií na
pozadí Evropského rámce a Národní soustavy
kvalifikací

SW modelování dopravní sítě tras linek a spojů
veřejné linkové autobusové dopravy a MHD
Výzkum a analýza tlakové únosnosti zemních
vrutů na základě silových nároků pro možnost
jejich aplikace.
Metodika tvorby databáze pro navrhování
a vyhodnocení staveb a výrobků
Strategie a cíle geografického vzdělávání

Rekombinantní produkce enzybiotik - řešení
globální hrozby antimikrobiální rezistence

Komunikační prostředek zachycení polohy
dopravního prostředku a jeho SW vybavení pro
potřeby dispečerské činnosti na úrovni
organizátora veřejné dopravy

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

Univerzita Palackého v Olomouci
M-line a.s.

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství
Univerzita Karlova v Praze

B&C Dopravní systémy s.r.o.
BAYO.S SE

1. PF, s.r.o.
Centrum pasivního domu

Protean s.r.o.

B&C Dopravní systémy s.r.o.

STRANA 34 (CELKEM 35)

M-line a.s.

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO
UCHAZEČE

TD03000481

Sociální původ, vzdělání a pracovní kariéra
v Evropě 1950-2015

Univerzita Karlova v Praze

TD03000484

Volební podvody a volební pochybení na úrovni
volebních okrsků v ČR.
Analýza příčin, jejich obecných vzorců a způsobů
předcházení

Univerzita Palackého v Olomouci

TD03000483

TD03000485
TD03000489
TD03000491
TD03000493
TD03000497
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ZLOMENINY PAŽNÍ KOSTI

Prostorové podmínky pro realizaci aktivního
životního stylu
Optimalizace posudkových kritérií v oblasti
nepojistných dávek

Monitoring environmentálních a ekonomických
vlivů cestovního ruchu ve zvláště chráněných
územích
Elektronická aukční síň v oblasti ochrany
a prodeje duševního vlastnictví v
celorepublikovém měřítku
Matchmaker pro veřejné zakázky

NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ
PROJEKTU

ZANA PLUS, s. r. o.

Univerzita Karlova v Praze

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze
Datlab s.r.o.

STRANA 35 (CELKEM 35)

Masarykova univerzita
Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci

