TACR/8-26/2020

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – ÉTA
TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků
u níže uvedených návrhů projektů.
V tabulce jsou uvedeny návrhy projektů doporučené k podpoře, ale vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž
nebude s hlavními uchazeči těchto podpořených návrhů projektů uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

1

TL03000361

2

3

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Vysoké učení technické
v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Agregace a disagregace sociálních
TL03000260 a ekonomických dat a jejich publikace formou
open dat pro účely územně plánovacích procesů

Univerzita Palackého
v Olomouci

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Kreativní a kulturní průmysly – implementační
TL03000209 manuál pro veřejnou a soukromou sféru pro
21. století

VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Západočeská univerzita v Plzni

Integrovaný systém řízení rizik v muzeích
a galeriích v České republice
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Veřejný

POŘADÍ

ČÍSLO
PROJEKTU

4

TL03000694

5

Cílené edukační intervence přispívající ke
TL03000157 zlepšení znalostí o epilepsii u českých učitelů
a žáků a redukci souvisejícího stigmatu

Západočeská univerzita
v Plzni

6

Mezi občanskou angažovaností a profesní
povinností – podpora zapojení sociálních
TL03000508
pracovníků do advokační činnosti (policy
advocacy) v tvorbě veřejných politik.

Univerzita Palackého
v Olomouci

7

TL03000334

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

Prevence sexuálního a genderově motivovaného
obtěžování na vysokých školách

Eye-tracking jako diagnostická metoda
v jazykovém vzdělávání neslyšících studentů

Univerzita Karlova

Masarykova univerzita

8

TL03000689 Aleje – nedoceněné dědictví předků?

Mendelova univerzita
v Brně

9

Výzkum a aplikace metod umělecké tvorby
TL03000172 ve specifické skupině (s lidmi s mentálním
postižením)

Akademie múzických
umění v Praze
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DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Český svaz ochránců přírody
Nadace Partnerství (v mezinárodním styku
Czech Environmental Partnership
Foundation - CEPF)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

Veřejný

POŘADÍ

10

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Systémové pojetí hodnocení vzdělávání žáků
základních škol: Inovace vysvědčení jako součásti
TL03000414
Masarykova univerzita
komplexního hodnocení žáka podporujícího jeho
učení
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Veřejný

