Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného
společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

TACR/95006-7/2015

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů:

Projekty doporučené k podpoře, ale nepodpořené z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že finanční
prostředky budou zbývat, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.

POŘADÍ
69 – 72
69 – 72
69 – 72
69 – 72

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

TD03000260

Metodika „Efektivní město“ pro udržitelný rozvoj
municipalit ČR

HLAVNÍ UCHAZEČ

Využití otevřených a propojených dat pro
TD03000160 identifikaci potenciálu zlepšení tržního uplatnění
v oblasti živého umění

Vysoká škola ekonomická v Praze
- Fakulta podnikohospodářská

Management zaměstnanosti a ekonomickoTD03000355 společenské aspekty reengineeringu pracovního
uplatnění sociálně vyloučených občanů ČR

AKADEMIE STING,o.p.s.

Metodika hodnocení kvality a bezpečnosti veřejně
TD03000380 přístupné infrastruktury pro neorganizované
pohybové aktivity a městskou rekreaci

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

České vysoké učení technické v
Praze - Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov

Univerzita Palackého v Olomouci
- Fakulta tělesné kultury
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POŘADÍ
73 – 78
73 – 78
73 – 78
73 – 78
73 – 78
73 – 78
79 – 83
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ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

TD03000187

Implementace a měření efektivity behaviorálních
nástrojů v energetickém managementu budov

Inovativní technologické postupy pro
TD03000154 optimalizaci územně plánovacích procesů s
vazbou na zelenou infrastrukturu krajiny
TD03000228

Software zohledňující environmentální aspekty
zdanění provozu nákladních vozidel

Smart plánování: Inovace přístupů k
inteligentnímu plánování Prahy (Metodika pro
TD03000256 identifikaci území, ve kterých je žádoucí podmínit
rozvoj území pořízením Územní studie nebo
Regulačního plánu)

TD03000293

Interaktivní mapa filantropie a
konkurenceschopnosti třetího sektoru

Insolvence fyzických osob v České republice –
TD03000396 ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
spojené s morálním hazardem spotřebitele
Sledování horizontu pro dlouhodobé strategické
plánování v ČR: Identifikace a analýzy slabých
TD03000045
signálů, trendů a nelinearit - příležitosti a
ohrožení

HLAVNÍ UCHAZEČ

Univerzita Palackého v Olomouci
- Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního
prostředí

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v
Praze - Fakulta životního
prostředí

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

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

Archip s.r.o.

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
- Fakulta podnikohospodářská
Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního
prostředí

Technologické centrum Akademie
věd České republiky
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79 – 83
79 – 83
79 – 83
79 – 83
84
85 – 86
85 – 86

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-7/2015
NÁZEV PROJEKTU

TD03000337 Výzkum a strategické budování image měst

Specializované mapy a tematický atlas České
TD03000341 republiky v územní dimenzi místních akčních
skupin.
Inovativní nástroje krajinného plánování a
TD03000350 senzitizace obyvatelstva s cílem minimalizovat
náklady vyvolané přívalovými povodněmi.
TD03000444
TD03000301

Mapování lokální ekologické zátěže
kontaminovaným prachem

Dynamický model pro sociální politiku v ČR důchodová reforma

Odpovědnost bez kompetencí? Problém překryvu
kompetencí orgánů veřejné správy a asymetrická
TD03000287
odpovědnost voličům na úrovni místní
samosprávy
TD03000336 Metodika hodnocení zdravotnických přístrojů

HLAVNÍ UCHAZEČ

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická

Univerzita Palackého v Olomouci
- Přírodovědecká fakulta

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

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

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního
prostředí

Česká zemědělská univerzita v
Praze - Provozně ekonomická
fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
- Fakulta informatiky a statistiky

Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní

Centrum pro studium demokracie
a kultury, o.p.s.
České vysoké učení technické v
Praze - Fakulta biomedicínského
inženýrství
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88 – 92
88 – 92
88 – 92
88 – 92
88 – 92
93 – 95
93 – 95

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-7/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Výzkum vlivu odborných praxí a závěrečných
prací realizovaných ve spolupráci s firmami na
TD03000139
uplatnitelnost absolventů vysokých a vyšších
odborných škol

Ingenio et Arti s.r.o.

Optimalizace tvorby krajských a obecních
strategií bezpečnosti silničního provozu TD03000226
efektivní nástroj pro snížení dopravní
nehodovosti v ČR

Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i.

Ekonomické a environmentální dopady nástrojů
regulace s ohledem na rebound efekty

Moravská vysoká škola Olomouc,
o.p.s.

TD03000267

Nástroj pro efektivní sběr informací o výskytu
vodní eroze s využitím principů crowdsourcingu

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

TD03000391

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

TD03000107

Zkvalitňování sociální péče o seniory
prostřednictvím uplatnění analýzy stávajících
TD03000359
forem sociální pomoci a modelů výpočetní
inteligence

Vzdělávání o globální rozvojové problematice:
TD03000218 Aplikace založená na komunikaci veřejných
institucí s veřejností
TD03000219

Primární a referenční psychologická diagnostika
pracovníků v zátěžových provozech

Univerzita Pardubice - Fakulta
ekonomicko-správní

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i.

Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

CELKOM Praha, spol. s r.o.

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
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ČÍSLO
PROJEKTU
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NÁZEV PROJEKTU
Hodnocení finančního zdraví veřejnoprávních
korporací

93 – 95

TD03000388

96 – 97

Metodický postup, databáze kontrolních otázek a
kritéria pro zpracování odborného posudku dle
TD03000182
požadavků nového zákona o prevenci závažných
havárií

96 – 97

TD03000470 Šíření inovací jako nástroj rozvoje venkova

Prevence pro efektivní odpadové hospodářství
územních samosprávných celků

98 – 99

TD03000013

98 – 99

Predikční model financování dopravní
TD03000327 obslužnosti regionu pomocí metod výpočetní
inteligence

100

TD03000465 Monitoring sociální deprivace v České republice

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

DYNATECH s.r.o.

Univerzita Pardubice - Fakulta
ekonomicko-správní
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická

Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v.v.i.

TLP, spol. s r.o.

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

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí
a regionů, s.r.o.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pardubice - Dopravní
fakulta Jana Pernera
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta
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ČÍSLO
PROJEKTU
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NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

101

TD03000103

Možnosti analýzy lokalit pro umisťování přímých
zahraničních investic a podnikatelských aktivit

Central European Data Agency,
a.s.

102 – 105

TD03000076

Autorské právo v kartografii a geoinformatice pro
praxi

Univerzita Palackého v Olomouci
- Přírodovědecká fakulta

102 – 105

Dopady budování vodních nádrží na změny
TD03000294
využití krajiny a rozvojový potenciál území

102 – 105

TD03000354

102 – 105

106
107

TD03000070 Starší řidiči také patří za volant

Metodika evaluace podpory sociálně udržitelného
bydlení

Aplikovaný výzkum nových možností rozvoje
TD03000152 myšlení žáků ve školách integrujících žáky s
lehkým mentálním postižením.

Metodika efektivního hodnocení komunikačních
TD03000073
technologií pilotních realizací v energetice

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

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

Univerzita Palackého v Olomouci
- Pedagogická fakulta
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a
komunikačních technologií

Stránka 6 z 11

POŘADÍ
108 – 110
108 – 110
108 – 110
111
112

113 – 114
113 – 114
115 – 117

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-7/2015
NÁZEV PROJEKTU

Využití participativních GIS přístupů pro
mapování a posouzení společenských hodnot
TD03000167
ekosystémových služeb a dalších krajinných
hodnot

TD03000334 Formování inteligentních obcí v kulturní krajině.
TD03000454

Nástroje modelování potřeby sociálních služeb a
TD03000148 aktivit v oblasti sociální politiky na místní a
regionální úrovni.
Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících v
MHD

Zvyšování efektivnosti a environmentální
udržitelnosti ICT v místní samosprávě
Hodnocení provozu bioplynových stanic z
TD03000133 hlediska eliminace negativních vlivů na životní
prostředí a efektivitu provozu
TD03000408

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

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního
prostředí

Indikátory pro řízení výkonu vybraných pracovišť
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Úřadu práce ČR

TD03000091 Online sebekoučovací nástroj

TD03000102

HLAVNÍ UCHAZEČ

T&CC online s.r.o.

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

Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství
INESAN, s.r.o.

ECO trend Research centre s.r.o.
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ČÍSLO
PROJEKTU
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NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Aplikace IS ReStEP a metodiky RSA pro
TD03000393 zohlednění limitů produkce biomasy s cílem
zlepšení ochrany životního prostředí

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

115 – 117

Monitoring environmentálních a ekonomických
TD03000491 vlivů cestovního ruchu ve zvláště chráněných
územích

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a
managementu

118 – 119

TD03000163

115 – 117

118 – 119
120

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

Systém hodnocení výkonnosti a potenciálu
klastrů pro efektivní využití podpory v rámci
TD03000421
klastrové politiky a rozvoje klastrových
organizací
Finanční analýza vztahů mezi důchodovým
TD03000307 systémem a vybranými dávkami systémů státní
sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi

Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a
ekonomiky
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Česká zemědělská univerzita v
Praze - Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
ECO trend Research centre s.r.o.
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního
prostředí
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s.
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ČÍSLO
PROJEKTU
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NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

121 – 122

Působení nevládních organizací v oblasti regulace
TD03000178 ZHN a jejich využití pro efektivní zahraniční
politiku České republiky

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd

121 – 122

Podpora úlohy plánovacích a realizačních
TD03000328 nástrojů v krajině k posílení propojení jejich
funkcí

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

123

TD03000436

Analýza účinků opatření pro cyklisty v hlavním a
přidruženém dopravním prostoru

124

TD03000460 Vývoj softwaru pro komplexní ocenění podniku

125

TD03000473

126 – 127

Metodika tvorby databáze pro navrhování a
vyhodnocení staveb a výrobků

Zlepšení procesů eliminování rizik spojených s
operacemi jednotlivých subjektů veřejné správy a
TD03000055
finančních institucí s využitím modulárního
vzdělávacího programu

Centrum dopravního výzkumu,
v.v.i.
Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých
Budějovicích

Nadace pro rozvoj architektury a
stavitelství
Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební
Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy, v.v.i.

1.PF, s.r.o.
Centrum pasivního domu
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Vliv společenské odpovědnosti firem na
udržitelný rozvoj v České republice

126 – 127

TD03000096

128

TD03000105

129

Výzkum volby povolání žáků vyššího stupně
TD03000329 základních škol ve vztahu k aktuálním vývojovým
trendům českého trhu práce

Socio-ekonomické účinky poplatků z vodního
zákona - metodika a software

130 – 131

Školy v pohraničí:analýza současného využívání
TD03000114 potenciálu těchto škol vyplývajícího z jejich
geografické polohy

130 – 131

TD03000455

132

TD03000424

133

TD03000349

Analýza fungování ekonomické diplomacie ve
světě a srovnání s ČR

Optimalizace nastavení implementace finančních
nástrojů s důrazem na jejich regionální dimenzi
Cestovní mapa pro města a obce k resilienci a
adaptaci na změnu klimatu

HLAVNÍ UCHAZEČ

Vysoká škola ekonomická v Praze
- Fakulta informatiky a statistiky

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a
ekonomiky

TREXIMA, spol. s r.o.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická

Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická

Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií

Hospodářská komora České
republiky

Asociace pro mezinárodní otázky,
z. s.

Vysoká škola regionálního
rozvoje, s.r.o.
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134

Informační systém pro monitoring a hodnocení
TD03000373 rizik ohrožení kvality vody eutrofizačními
procesy

135

TD03000435

136

Tvorba a hodnocení dopadů programů
TD03000442 zaměřených na posílení proenvironmentálních
postojů a chování u žáků 2. stupně ZŠ

eKatalog BPEJ 2 - nástroj pro zpřístupnění
informací o zemědělské půdě

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky,
informatiky a mezioborových
studií

AQUATEST a.s.
GEO-TOOLS

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního
prostředí

ZO ČSOP Vlašim

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