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Nepřijaté návrhy projektů do veřejné soutěže 

6. veřejná soutěž programu TREND, PP1 

Seznam návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel návrhů 

projektů) 

Číslo návrhu 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 
Název organizací dalších 

účastníků 

FW06010053 
Bioreaktor zhodnocující oxid uhličitý z 
dekarbonizace spalin 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

FW06010069 
Vývoj a implementace pokročilého 
automatického stříhacího systému pro 
zpracování konopí 

SUNFLOWER-TRIMMER 
s.r.o. 

Vysoké učení technické v 
Brně 

FW06010109 
Výzkum a vývoj technologie výroby 
pokročilých materiálů pro aditivní 
výrobu 

SAFINA, a.s. 
České vysoké učení technické 
v Praze 

FW06010172 
EGGY | Materiálové nanotechnologie 
pro izolaci, konzervaci a fabrikaci 
ptačích protilátek (IgY) 

HENA, s.r.o. 
NANOPROGRESS, z.s.; 
TERAMED, s.r.o. 

FW06010190 
Využití odpadních materiálů jako plniv 
pro samonivelační epoxidové stěrky 

EPOXY FLOORS s.r.o. 
Výzkumný ústav stavebních 
hmot, a.s. 

FW06010202 
Technologie povrchových ochran 
leteckých materiálů šetrnějších k 
životnímu prostředí 

NACE Global s.r.o. 
Aircraft Industries, a.s.; 
SVÚM a.s. 

FW06010219 
Elektronické počitadlo pro výdejní 
stojany vodíku 

Beta Control s.r.o. 
Vysoké učení technické v 
Brně 

FW06010254 
Vývoj systému pro zavádění kontinuální 
výroby pevných lékových forem 

Zentiva, k.s. 
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze 

FW06010266 
nXWeld - Nové radiografické techniky 
pro nedestruktivní testování svarů 

GAMALUX Plzeň spol. s r.o. 
ADVACAM s.r.o.; České 
vysoké učení technické v 
Praze; Radalytica a.s. 
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Číslo návrhu 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 
Název organizací dalších 

účastníků 

FW06010273 Potravní doplňky se sulforafanem Pure Food Czechia s.r.o. 

Mendelova univerzita v Brně; 
Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i.; 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze; 
Výzkumný ústav 
potravinářský Praha,v. v. i. 

FW06010281 

Identifikace a lokalizace invazivních 
druhů rostlin na základě dálkového 
průzkumu země a hlubokých 
neuronových sítí s aplikací v pokročilých 
řídících systémech 

FlowerChecker s.r.o. 

Česká krajina, o.p.s.; Česká 
zemědělská univerzita v 
Praze; GEPOINT s.r.o.; 
Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v. v. i. 

FW06010290 Asistivní technologie pro fyzioterapeuty VVV MOST spol. s r.o. 

České vysoké učení technické 
v Praze; IMATECH spol. s r.o.; 
PROMA REHA, s.r.o.; SVÚM 
a.s.; Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

FW06010322 Biblio pro iOS Lava Technology s.r.o. BRAILCOM,o.p.s. 

FW06010324 
Redukce uhlíkové stopy netkané textilie 
zejména pro jednorázové hygienické a 
medicínské aplikace 

PFNonwovens Czech s.r.o. 
PFN - GIC a.s.; Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně 

FW06010375 
Vývoj pohledových samozhutnitelných 
a konstrukčních betonů a pokročilý 
monitoring jejich kvality 

Skanska a.s. 
České vysoké učení technické 
v Praze; Skanska Transbeton, 
s.r.o. 

FW06010378 

Vývoj mobilního periferního zařízení 
pro komplexní sběr fyziologických a 
diagnostických dat osob integrovaný s 
analytickým expertním systémem v 
režimu nezdravotnického prostředku 

České Radiokomunikace 
a.s. 

SHERLOG NG, a.s.; Ústav 
hematologie a krevní 
transfuze Praha; ZO VOS 
fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT v Praze 
(FBMI ČVUT v Praze) 
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Číslo návrhu 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 
Název organizací dalších 

účastníků 

FW06010417 
Pokročilé selektivní hydrogenační 
katalyzátory pro důležité chemické 
výroby 

Euro Support 
Manufacturing Czechia, 
s.r.o. 

RANIDO, s.r.o.; Ústav 
fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

FW06010421 
3D tisk z fotopolymerů - ověřená 
technologie průmyslu 4.0 

cotu s.r.o. SVÚM a.s. 

FW06010423 
Expertní systém pro digitalizaci a 
integraci dat z průběhu výstavby 

qdq services, s.r.o. 
České vysoké učení technické 
v Praze 

FW06010465 
Poloprovozní zařízení pro recyklaci 
odpadních vod z vinařství 

HUTIRA - VISION, s.r.o. 
Vysoké učení technické v 
Brně 

FW06010502 3D MAestro 3D MAeSTRO s.r.o.   

FW06010503 3D HOUSE PRINT 3D HOUSE PRINT s.r.o.   

FW06010504 3D Stav  3D STAV s.r.o.   

FW06010582 
Využití mukoprotektivního účinku 
kolostra v rekonvalescenci a prevenci 
enterálních onemocnění u zvířat 

INGREDIA s.r.o. Veterinar.eu, s.r.o. 

FW06010604 Dron in the Box Free Horizons s.r.o.   

FW06010619 
Výzkum a vývoj nástrojů AI PDF Reader 
a AI Web Scraping v energetice 

Flow Energy s.r.o.   

FW06010623 
Ekologická náhrada kůže – využití 
recyklace a biotechnologie 

TryMee Clothing s.r.o. Technická univerzita v Liberci 

FW06010641 

Průmyslový filtr s modulárním IoT 
systémem umožňujícím monitorování 
stavu filtrované kapaliny i stavu filtru a 
provádění automatizované regenerace 
filtru. 

ALFICO s. r. o. Technická univerzita v Liberci 

FW06010679 
Inovativní mechanické a akustické 
metody regenerace vrtů: automatizace 
a optimalizace procesu 

Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

Photon Water Technology 
s. r. o.; Technická univerzita v 
Liberci 
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Číslo návrhu 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 
Název organizací dalších 

účastníků 

FW06010686 

Eliminace PFAS v životním prostředí – 
vývoj inovativních in-situ sanačních 
metod a pokročilých technologií pro 
vodárenské aplikace – „PFAS_Tech“ 

Photon Water Technology 
s. r. o. 

Technická univerzita v Liberci 

FW06010701 
Výzkum souladu hodnotového rámce 
jednotlivce a firmy za účelem snížení 
nežádoucí fluktuace zaměstnanců 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. 

České vysoké učení technické 
v Praze 

FW06010746 
Výzkum aplikačních možností analogií 
přírodních struktur na povrchu 
plastových dílů 

G D K   spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci 

FW06010757 Enties - vodní gadget a aplikace 
4MC - Masters of Creativy 
s.r.o. 

  

FW06010759 
Nanodekompozice mikrodávek 
psychoaktivních látek jako 
environmentálních polutantů 

FILACH Protection s.r.o. 

Institut environmentálních 
služeb, a.s.; Ústav fyzikální 
chemie J. Heyrovského 
AV ČR, v. v. i.; VAKOS XT a.s. 

FW06010765 
Podmíněná automatizace jednotky 
recyklace RECLIME 

FUTURECYCLING 
Technology a.s. 

Univerzita Palackého v 
Olomouci 

 


