
 

 

 

Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb 

Technologické agentury České republiky 

Hlavním cílem projektu Sektorové služby TA ČR (CZ.1.04/4.1.00/B6.00049) 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. 

Odborné sektorové služby jsou služby realizované v rámci TA ČR interním nebo externím 

zákazníkům, které mají přímou vazbu na prováděné hlavní činnosti (podle zákona č. 130/2002 Sb.) 

a týkají se jednotlivých sektorů (oborů) do kterých je realizována (nebo je potenciálně možná) 

finanční podpora VaVaI poskytovaná v rámci programů TA ČR. 

Stoupající počet podaných žádostí i realizovaných projektů zvyšuje požadavky na kvalitu 

i nezávislost odborného posuzování projektů a na ostatní odborné hodnotící 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.  

 

Harmonogram:   17 měsíců (1. 6. 2014 – 31. 10. 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. 

  


