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

POŘADÍ
1

2
3
4
5

TACR/95006-6/2015

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů:
ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou
TD03000439 službou ČR pro účely rozhodování soudu o
podmíněném propuštění

Algoritmy včasného rozpoznání operací
realizovaných za účelem zkrácení DPH se
zacílením na převládající daňové úniky
TD03000313
realizované v organizovaných spojeních osob
nebo za použití ukradené identity - v
podmínkách systému kontrolních hlášení
TD03000330
TD03000171

Kritéria udržitelnosti hydromelioračních
opatření v ČR

Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu
silniční infrastruktury na bezpečnost

Metodika systému monitorování a evaluace
TD03000321 dotačních programů ÚV ČR zaměřených na
integraci romské menšiny

HLAVNÍ UCHAZEČ

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická
fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

ACREA CR, spol. s r.o.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

6

Hodnocení a modelování dostupnosti primární
TD03000312 zdravotní péče jako klíčového aspektu
zdravotní péče v ČR

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

8

Volební podvody a volební pochybení na úrovni
TD03000484 volebních okrsků v ČR. Analýza příčin, jejich
obecných vzorců a způsobů předcházení.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

7

9 - 10
9 - 10
11
12 – 14

TD03000438 Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR

Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a
TD03000135 environmentálně příznivé využití čistírenských
kalů
Diabetes mellitus 2. typu v České republice –
TD03000209 analýza nákladů spojených s onemocněním a
modelace jejich budoucího vývoje
TD03000151

Systémová uživatelská podpora rozvoje
elektromobility (SUPREM)

Webová aplikace pro dynamizaci prostorových
TD03000079 dat industriálních památek formou locationbased services

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

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

ECO trend Research centre s.r.o.

Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro
otázky životního prostředí

IPSOS s.r.o.

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta
sociálních věd

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
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POŘADÍ
12 – 14
12 – 14
15
16

17 – 19
17 – 19
17 – 19
20 – 22

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Vývoj adaptivního rozhraní v imerzivní virtuální
realitě, umožňující modifikaci prostředí na
základě aktuálního mentálního stavu
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta
TD03000119
testovaných subjetků a jeho následné využití
humanitních studií
pro nácvik chování prostřednictvím
biofeedbacku
TD03000295

Inteligentní software pro sémantické hledání
dokumentů

Stanovení postupu výpočtu ukazatele
propadovosti studentů českých vysokých škol
Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako
TD03000050
služby obecného hospodářského zájmu
Nástroje pro analýzu tržního uplatnění a
TD03000039 konkurenceschopnosti biomasy pro lokální
potřeby energie v obcích
TD03000304

TD03000215 Kvalita a hodnocení povrchových vod

Metodika na podporu tvorby, aktualizace a
hodnocení školních vzdělávacích programů v
TD03000370
počátečním vzdělávání v souladu s dobrou praxí
strategického plánování
TD03000046

Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného
nakládání se srážkovými vodami v obcích

RaRe Technologies s.r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, veřejná výzkumná instituce

DALŠÍ ÚČASTNÍCI
3dsense s.r.o.
Masarykova univerzita - Fakulta
informatiky

České vysoké učení technické v Praze
- Fakulta elektrotechnická
EkoWATT CZ s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta
managementu a ekonomiky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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POŘADÍ
20 – 22
20 – 22
23 – 27
23 – 27
23 – 27
23 – 27
23 – 27
28 – 30

ČÍSLO
PROJEKTU

TD03000051

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

Rozvoj a testování experimentálního
ekosystémového účetnictví v České republice

Evaluace průřezových principů zahraniční
rozvojové spolupráce ČR
Význam regionálních terminálů
TD03000061 vysokorychlostních tratí pro hustotu
dopravních proudů a teritoriální soudržnost.
TD03000401

TD03000146 RECESERA – reporting a monitoring CSR

Metodika stanovení Nutriční stopy pro
TD03000150 vyjádření environmentálních a zdravotních
aspektů spotřeby potravin v ČR

Metodika hodnocení společenské efektivnosti
TD03000258
institucí vykonávajících veřejné politiky
TD03000306
TD03000121

BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní
infrastruktury
Tvorba systému automatické detekce jednání
podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách

HLAVNÍ UCHAZEČ

Centrum výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i.
INESAN, s.r.o.

Masarykova univerzita - Ekonomickosprávní fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Rektorát

Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro
otázky životního prostředí
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Masarykova univerzita - Ekonomickosprávní fakulta

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta
sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze - Fakulta
humanitních studií
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská
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POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

28 – 30

TD03000195

Adaptace člověka na asistenční systémy pro
řidiče v motorových vozidlech

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

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

31 – 34

TD03000017

Kritéria a požadavky na způsobilost osob
oprávněných ke vzorkování vod

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

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

Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta
mezinárodních vztahů

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

28 – 30

31 – 34
31 – 34
31 – 34
35 – 36
35 – 36
37 – 39

TD03000468

Metodika řízení práce prováděné formou home
office

Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při
TD03000018 analytické činnosti vstupující do rozhodování a
strategického řízení veřejné správy
TD03000376

Komplexní posuzování důsledků průmyslových
výrob na vodní útvary

TD03000035

Rodinný podnik – řešení sociálních a
ekonomických disparit obcí

TD03000475 Strategie a cíle geografického vzdělávání

Nástroje pro hodnocení dopadu kampaní
TD03000282 zaměřených na snížení individuálních emisí
skleníkových plynů
TD03000090

Online diagnostika zdrojů a zvládání zátěže v
pracovním kontextu.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta
sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta

Masarykova univerzita - Fakulta sociálních
studií
T&CC online s.r.o.

CI2, o.p.s.
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POŘADÍ
37 – 39
37 – 39
40 – 41
40 – 41
42 – 44
42 – 44
42 – 44
45 – 48

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Podpora rozvoje adaptačních opatření a
TD03000106
strategií ve městech

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

Aplikace znalostí soudní rozhodovací praxe při
TD03000225 odškodňování obětí dopravních nehod dle
nového občanského zákoníku

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

TD03000339

Faktory určující rozhodnutí o odchodu do
důchodu

Tvorba podrobných a přesných dat ""land
TD03000414 use/land cover"" pro potřeby chemických
transportních modelů

Podmínky úspěšné transpozice a implementace
TD03000155 systému rizikové analýzy při zásobování pitnou
vodou v České republice
Systémová podpora modelovacích nástrojů pro
TD03000319 tvorbu a analýzu energetických a
environmentálních politik
TD03000343

Ekohydrologický management mikrostruktur
městské krajiny

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

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

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem - Fakulta sociálně
ekonomická

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

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

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta
ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem - Přírodovědecká
fakulta

Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro
otázky životního prostředí

Informační systém pro podporu rozhodování
Technická univerzita v Liberci - Fakulta
TD03000037 pro urbanistická plánování inteligentních sídel a mechatroniky, informatiky a
infastruktury
mezioborových studií

GEO-TOOLS
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POŘADÍ
45 – 48
45 – 48
45 – 48
49
50 – 52
50 – 52
50 – 52
53

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

SMART MAP: Využití moderních nástrojů a
TD03000244 široké škály dat (BIG DAT) pro strategické
plánování a investice měst.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Kvalita rybího masa z volných vod a
TD03000458 akvakultury v České republice aneb víme, co
jíme?

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

TD03000290

Prosazování českého zájmu v evropských
politikách

TD03000279 Bydlení jako činitel sociálního začleňování

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta
sociálních věd

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava - Fakulta stavební

Výzkum nové metody integrovaného
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,
TD03000094 prostorového určení exteriéru a interiéru budov
TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.
v návaznosti na státní informační systémy.
TD03000252
TD03000255

Modely sociálního bydlení, jejich prostorové
parametry a kvalitativní kritéria

Nástroje pro snižování energetické náročnosti
inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy

Preference seniorů a realita jejich ekonomické
situace v komparaci s činností municipalit v
TD03000156
rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro
sociální odbory vybraných municipalit

České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury

DALŠÍ ÚČASTNÍCI
CleverMaps, a.s.

GEOLINE SPOL, S R.O.

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ, V.V.I.
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POŘADÍ
54 – 56
54 – 56
54 – 56
57

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Moderní a efektivní plánování: hustota &
TD03000280
ekonomika měst

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií

Analýza využitelnosti evropských příkladů
TD03000364 dobré praxe v oblasti aktivního a zdravého
stárnutí

Fakultní nemocnice Olomouc

TD03000345

TD03000087

Vývoj metodiky pro hodnocení městských
produkčních a zahradních ploch

Interaktivní hodnocení sekvestrace uhlíku v
agrární krajině

58

TD03000093 Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů

59

TD03000283

Diagnostika kompetencí manažerského velení v
mimořádných krizových situacích

Masarykova univerzita - Fakulta sociálních
studií

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v.v.i.
EKOTOXA s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava - Katedra
společenských věd

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy, příspěvková organizace
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ
VÝROBY, V.V.I.

Centrum výzkumu globální změny AV
ČR, v. v. i.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem - Fakulta životního
prostředí
Univerzita Karlova v Praze - Centrum
pro otázky životního prostředí
Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta
Vysoká škola podnikání, a.s.
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POŘADÍ
60 – 61
60 – 61
62 – 64

ČÍSLO
PROJEKTU

TACR/95006-6/2015
NÁZEV PROJEKTU

Systém pro podporu procesu hodnocení
TD03000016 ergonomických rizik na specifických
pracovištích

Vojenské újezdy jako transformační území TD03000261 scénáře dopadů jejich optimalizace na
společnost a krajinu
TD03000125

62 – 64

TD03000142

62 – 64

TD03000452

65 – 68

TD03000063

HLAVNÍ UCHAZEČ
VÚJE Česká republika s.r.o.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

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

EKOTOXA s.r.o.

Limity využití mobilních sítí ve statistických
šetřeních ČSÚ

Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta
informatiky a statistiky

Vliv osvětlení pozemních komunikací na
nehodovost

Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace
pro práci s prameny

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ústav pro studium totalitních režimů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
RegioPartner, s.r.o.
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta
ELTODO, a.s.

Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava - Fakulta
elektrotechniky a informatiky

České vysoké učení technické v Praze
- Fakulta elektrotechnická
Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
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POŘADÍ
65 – 68
65 – 68
65 – 68

TACR/95006-6/2015

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

TD03000356

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

HLAVNÍ UCHAZEČ

Nové koncepční nástroje v plánování postTD03000249 těžební krajiny: socioekonomické posouzení
různých způsobů obnovy

Univerzita Karlova v Praze - Centrum pro
otázky životního prostředí

Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a
TD03000366 efektivnost realizace Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí.

Mendelova univerzita v Brně - Provozně
ekonomická fakulta

ENVIROS, s.r.o.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

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