
PLZEŇSKÝ 
KRAJ

Jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví 
v Plzeňském kraji je strojírenství, které je 
spojováno zejména se značkou Škoda. Hlavním 
výrobním sortimentem v regionu jsou zařízení 
pro klasickou i jadernou energetiku a petro-
chemii, výrobky hutí a kováren, těžké obráběcí 
stroje, zařízení pro válcovny, lisy, převodovky, 
kolejové dopravní prostředky nebo trolejbusy. 
Významné postavení má kraj také ve výrobě 
nápojů nebo v keramickém průmyslu. Díky 
strategické poloze mezi Prahou a Německem je 
kraj přitažlivý pro zahraniční investory, 
například v oblasti výroby elektroniky a auto-
motive. Mezi současné oborové priority regionu 
patří nové materiály, inteligentní výrobní 
systémy, chytrá mobilita,  biomedicína a tech-
nika ve zdravotnictví. V kraji působí 144 
vědeckých pracovišť, z toho 118 je v podni-
katelském a 17 ve vysokoškolském sektoru. 
Většina výzkumných pracovišť v regionu je 
zaměřená na technické nebo přírodní vědy.

Programy TA ČR

Životní cyklus projektu

NEŽ ZAČNETE ŘEŠIT

ujasněte si cíl 
a cestu k jeho 
dosažení

uvědomte si 
rizika, která 
projekt přináší,
a eliminujte je

vytvořte si 
zodpovědný 
a reálný finanční
plán projektu

zajistěte 
kompetentní 
a spolehlivý 
realizační tým

seznamte se 
se zadávací 
dokumentací
a všeobecnými 
podmínkami
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DOPRAVA 2020+ Prostředí pro život

GAMA 2

ERA-NET 
Cofundové výzvy

posílení společenské 
a humanitní dimenze 
v aktivitách 
aplikovaného výzkumu 

podpora aplikovaného 
výzkumu a inovací 
pro potřeby orgánů 
státní správy

THÉTA
podpora transformace 
a modernizace energe-
tického sektoru v soula-
du se schválenými 
strategickými materiály 

ověření výsledků 
výzkumu pro praktické 
uplatnění a komerční 
užití

podpora mezinárodní 
spolupráce 
v aplikovaném výzkumu

podpora mezinárodní 
spolupráce subjektů z ČR 
s partnery z Norska, 
Islandu a Lichtenštejnska 

podpora výzkumné
spolupráce s partnery
z evropských
a mimoevropských zemí

zvýšení mezinárodní 
konkurenceschopnosti 
podniků

rozvoj dopravního 
sektoru způsobem, 
který bude reflektovat 
společenské potřeby

zajištění zdravého 
a kvalitního životního 
prostředí a udržitelného 
využívání zdrojů

Národní centra 
kompetence (NCK)
podpora budování stabilní 
a dlouhodobé základny 
aplikovaného výzkumu. 
Realizace kvalitního 
výzkumu podle potřeb 
aplikační sféry

2–3 roky 3 roky

IMPLEMENTAČNÍ
PLÁN

FORMÁLNÍ
KONTROLA 

4–7  měsíců

VÝZVA HODNOCENÍ ROZHODNUTÍ SMLOUVA

IMPLEMENTACEREALIZACE

1,5 měsíce 0,5 měsíce 1-4 měsíce 0,5 měsíce
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 2KTERÝ PROGRAM 
JE VHODNÝ PRÁVĚ 
PRO VÁS

SPOLEČENSKÉ 
A HUMANITNÍ VĚDY

DOPRAVA

ENERGETIKA

NOVÉ TECHNOLOGIE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ 
UHLÍKU

PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ 
A KOMERČNÍ UŽITÍ

ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

MLADÁ VÝZKUMNÁ 
GENERACE

ROZVOJ A POSÍLENÍ 
VÝZKUMNÉ ZÁKLADNY

VÝZKUM 
VE VEŘEJNÉM ZÁJMU Na kolik se shoduje zaměření programů 

s Vaší specializací:

100 % 80 % 60 % 20 % 0 %40 %

#STROJÍRENSTVÍ       #BIOMEDICÍNA #NOVÉ MATERIÁLY



Implantát bude navržen ve firmě 
ProSpon ve spolupráci s 1. LF UK. Na 
základě výpočtové analýzy ČVUT
v Praze založené na studiu CT 
snímků kyčelních náhrad a přestav-
by kostní tkáně v jejich okolí bude 
návrh tvarově a pevnostně optima-
lizován pro vysokou životnost. 
VŠCHT zajistí testy statické pevnosti, 
korozní odolnosti a biologické 
snášenlivosti. Testy únavové pevno-
sti proběhnou ve firmě COMTES FHT. 
Originalita řešení spočívá ve využití 
technologie 3D tisku pro výrobu 
kyčelní endoprotézy s gradientní 
pružností. Konzervativní dříky jsou 
řešením pro mladší pacienty s vyso-
kými pohybovými nároky, u kterých 
lze vzhledem k věku předpokládat 
budoucí revizní operaci. Navrhova-
ný implantát šetří měkké tkáně, 
usnadní reoperaci a oddálí nebo
dokonce vyloučí její potřebu.

NÁZEV PROJEKTU: 
Gradientní funkčně 
strukturovaný kyčelní 
implantát s vysokou 
životností

ŘEŠITEL:
• ProSpon, spol. s r.o.
• České vysoké učení

technické v Praze /
Fakulta strojní

• COMTES FHT a.s.
• Univerzita Karlova /

1. lékařská fakulta
• Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze /
Fakulta chemické
technologie

3D tisk kyčelního kloubu
s vysokou životností

NÁZEV PROJEKTU:  
Lokální zdroje elektřiny 
a tepla v komunálním 
prostředí s možností 
ostrovního provozu

ŘEŠITEL:
• České vysoké učení
technické v Praze / Fakulta
strojní
• Krajská nemocnice
T. Bati, a. s.
• Vysoká škola ekonomická
v Praze / Fakulta
podnikohospodářská
• Západočeská univerzita
v Plzni / Fakulta
elektrotechnická

PROGRAM EPSILON

Lokální zdroje elektřiny
a tepla v komunálním 
prostředí 

Projekt je unikátní svým zaměřením na 
řešení energetiky a teplárenství na 
úrovni krajů a nižších samosprávných 
celků. Výzkumníci využívají především 
data od samospráv i centrálních insti-
tucí a dosažené výsledky by se měly 
stát důležitým podkladem pro jejich 
rozhodování. Konkrétní zájem o výstu-
py projektu již projevilo Středočeské 
Inovační Centrum a Zlínský kraj.  
Účastníci výzkumného projektu kladou 
důraz na finální řešení, které bude 
prakticky uskutečnitelné a zároveň 
ekonomicky i ekologicky přijatelné.

NÁZEV PROJEKTU: 
TechProTex - Pokročilé 
technologie pro ochranné 
oděvy na bázi smart 
textilií pro zvýšení 
bezpečnosti pracovníků 
vystavených riziku 
výbušného prostředí

ŘEŠITEL:
• Západočeská univerzita
v Plzni / Fakulta
elektrotechnická

• APPLYCON s.r.o.
• ELITRONIC s.r.o.
• Holík International s.r.o.
• GoodPRO, s.r.o.

PROGRAM 
EPSILON

Chytré oděvy
včas chrání a varují
před rizikem popálení

Na světovém trhu existuje poptávka 
po chytrých ochranných oděvech, 
které sníží riziko úrazu a s nimi 
spojené náklady na  rekonvales-
cenci. K dosažení cílů bude řešena 
inovativní technologie pro integraci 
el. prvků do textilií tak, aby produkty 
mohly být certifikovány k použití ve 
výbušných prostředích, což je 
nezbytné pro jejich profesní 
nasazení.  Technologie umožní 
sériovou výrobu  chytré ochranné 
rukavice s integrovanými el. prvky 
umožňující monitorovat koncentraci 
výbušných plynů a chytrého 
zásahového obleku pro hasiče s in-
tegrovaným systémem včasného 
varování před vznikem popálenin.

milly.kuzelkova@tacr.cz, 
+420 770 191 394

Jmenuji se Milly Kuželková a jsem 
regionální zástupkyní TA ČR. Pokud máte 
zájem o konzultaci Vašeho projektového 
záměru, představení možností veřejné 
podpory aplikovaného výzkumu či jakékoliv 
další dotazy, prosím, neváhejte se na mě 
obrátit.

S ČÍM VÁM 
MOHU POMOCI

informace a poradenství v pro-
gramech TA ČR a v aktuálních 
možnostech podpory

dotační poradenství partnerů 
v oblasti podnikání a inovací*

mapování inovačních aktivit

podpora v navazování výzkumné 
spolupráce a při hledání partnerů

spolupráce se zahraničními 
partnery

*Country For The Future

Podpořeno TA ČR

detail projektu zde

detail projektu zde

detail projektu zde

PROGRAM THÉTA




