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FUTURE-PRO – vazba na koncepce
Aktualizovaná NP VaVaI 2016-2020:
Opatření 26: Vytvořit mechanismy se zaměřením na identifikaci priorit v oblasti
společenských výzev
Czech Republic: The Country for the Future
Priorita 1: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
Cíl: Posílit účelovou podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu
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FUTURE-PRO – hlavní cíl
Hlavním cílem je identifikace klíčových společenských výzev 21. století, které jsou
relevantní pro Českou republiku a pro jejich poznání a odpovídající společenskou
odezvu je potřebné hledat řešení prostřednictvím aplikovaného
společenskovědního výzkumu.
Typově se jedná o vytvoření postupu obdobného metodice mapování inovační
kapacity ve firmách a výzkumných organizacích v ČR – INKA, tj. jak identifikovat
relevantní společenské výzvy a odpovídající potřeby výzkumu, vytvořit metodiku,
která umožní pravidelné opakování zjištěného postupu
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FUTURE-PRO – témata řešení
1. Společenské výzvy (megatrendy) 21. století – významné pro ČR a pro aplikovaný výzkum
2. Výzkumný potenciál pro řešení velkých společenských výzev
3. Potenciál pro spolupráci výzkumných entit z ČR s výzkumnými organizacemi v cizině
na tématech velkých společenských výzev / megatrendů
4. Aplikační potenciál pro využití výsledků společenskovědního výzkumu a formulování
výzkumných potřeb v SHUV
5. Vytvoření a ověření metodiky FUTURE-PRO – pro opakovanou identifikaci megatrendů
a potřebu aplikovaného výzkumu v odpovídajících oblastech
6. Knowledge management, doporučení pro hodnocení aplikovaného výzkumu v oblasti
SHUV a jeho užitečnosti pro praxi
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FUTURE – PRO – megatrendy relevantní pro ČR
Bude proveden screening publikací a zveřejněných postupů stanovených
společenských výzev/megatrendů 21. století, srovnání metodik jejich identifikace, volba
metody pro ČR a návrh hlavních výzev pro Českou republiku - toto bude následně
veřejně diskutováno a uzavřeno vytvořením metodiky pro stanovení hlavních směrů
podpory aplikovaného SHUV z hlediska společenských výzev, RVVI na základě výsledků
projektu vyzve k vytvoření nových nebo úpravě stávajících schémat podpory VaVaI
v oblasti SHUV
Výstup – souhrnná zpráva
Doba řešení – 6 měsíců
3 konzultace během řešení
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FP - potenciál entit pro výzkum společenských výzev
Analýza bude sloužit jako vstup pro úpravu programu ÉTA TA ČR, resp. dalších
programů, případně pro přípravu jiných programů podpory společenskovědního
výzkumu - RVVI bude mít k dispozici přehled stávajícího potenciálu pro SHUV
a uplatní tuto znalost při diskusi s poskytovateli podpory VaVaI a reprezentacemi
výzkumných organizací, případně v mezinárodním prostředí (např. při diskusi
o příspěvku ČR k formulování výzev Horizon Europe)
Výstup – souhrnná zpráva
Doba řešení – 6 měsíců
3 konzultace během řešení
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FP - potenciál pro spolupráci organizací výzkumu v ČR s organizacemi
v zahraničí
Na základě studia mezinárodních vědeckých zdrojů budou zmapovány výzkumné
týmy
a významné osobnosti, které se zabývají společenskými trendy, a to jak
na akademických pracovištích, tak v institutech velkých firem (např. McKinsey). Toto
bude využito pro stanovení potenciálu pro mezinárodní spolupráci ze strany RVVI
a ve spolupráci RVVI (zejména mezinárodní části RVVI) s MPO a MŠMT bude vyvinuto
úsilí o propojení relevantních pracovišť v ČR a v zahraničí.
Výstup – souhrnná zpráva
Doba řešení – 6 měsíců
3 konzultace během řešení
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FP - potenciál pro uplatnění výsledků SHUV v praxi

Výsledek projektu bude sloužit jako vstup pro úpravu programů na podporu
aplikovaného SHUV případně tvorbu nových programů pro stanovené cílové
skupiny, zejména ve veřejném prostoru (inovativní řešení pro potřeby územních
partnerů, veřejného sektoru atd.) tak, aby se vytvářelo dynamické inovativní
prostředí v celé ČR. Zároveň se očekává popis aplikačního potenciálu a možnosti
iniciace zájmu o výsledky aplikovaného SHUV
Výstup – souhrnná zpráva
Doba řešení – 6 měsíců
3 konzultace během řešení
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FP – metodika pro pravidelnou aktualizaci společenských
výzev
Výsledkem projektu má být metodika (i když je výsledek charakterizován jako
Vsouhrn, vzhledem k obtížnosti stanovení certifikační autority v případě stanovení
výsledku Nmet, při dnes používané definici tohoto výsledku), která bude využívána
k pravidelnému ověřování správnosti stanoveného okruhu velkých společenských
výzev a jejich výzkumu prostřednictvím schémat podpory VaVaI. RVVI bude
výsledek uplatňovat ve své činnosti, např. při další precizaci metodiky hodnocení
2017+
Výstup – souhrnná zpráva
Doba řešení – 6 měsíců
3 konzultace během řešení
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FP – knowledge management – postupy pro uplatnění
získaných znalostí v praxi a v hodnocení výzkumu v ČR

V rámci tohoto projektu by měly být získány znalosti z ostatních pěti dílčích projektů,
které budou uvedeny v závěrečné výzkumné zprávě. Ta bude využívána RVVI,
zejména KHV v jejich pravidelné činnosti jako znalostní báze pro hodnocení SHUV,
výsledků SHUV a návrhy úprav programů a podpůrných schémat pro potřeby řešení
velkých společenských výzev.
Výstup – souhrnná zpráva/metodika FUTURE-PRO
Doba řešení – 9 měsíců
5 konzultací během řešení
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FUTURE-PRO – potřebné kvalifikace
Odborníci v oblasti:
tvorby metodik
analýzy dat
scientometrie
ekonomii a regionálního rozvoje
veřejných institucí
dataminingu
společenských a humanitních věd
tvorby strategií
případně statistiky
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FUTURE-PRO – diskuse
Co očekáváme od řešitelů projektů?
Jaký je časový harmonogram a jak je reálný?
Kolik lidí by mělo pracovat na jednotlivých projektových úlohách?
Jaké mají být výstupy (kromě hlavního – výzkumné zprávě)
Co v návrhu chybí?
Jak by měl být upraven?
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www.tacr.cz

