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Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v Technologické agentuře vnímáme podporu 
aplikovaného výzkumu jako poslání. 
Snažíme se být moderní institucí s otevřeným 
přístupem, která reflektuje a přizpůsobuje 
se jak podmínkám trhu, tak potřebám 
výzkumníků. Od svého založení ušla Agentura 
dlouhou cestu, na které stála nejedna 
překážka. Vzpomeňme například na nelehké 
období pandemie covid-19 nebo současnou 
válku na Ukrajině.

Těší mne, že je dnes Agentura vnímána jako 
velmi respektovaná instituce, rozdělující státní 
prostředky na aplikovaný výzkum a inovace. 
Čeká nás jistě ještě hodně výzev, ale věřím, 
že je společně budeme schopni překovat 
a přetavit na nové příležitosti.

Petr Konvalinka
předseda TA ČR



Technologická agentura České republiky vznikla v roce 2009 jakožto státní 
organizace, jejímž hlavním úkolem je podporovat aplikovaný výzkum 
prostřednictvím veřejných financí.  Od svého založení se proměnila ve vysoce 
profesionální instituci, která vytvořila vlastní informační systém ISTA, implementuje 
nejen svoje, ale také resortní programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací, 
dokázala navázat silnou mezinárodní spolupráci na několika úrovních a zaměstnává 
přes 160 zaměstnanců. Ročně je prostřednictvím TA ČR podpořeno stovky výzkumných 
projektů malých, středních i velkých podniků, výzkumných organizací a univerzit 
v celkové výši přesahující 5 miliard korun. 

O TA ČR



44,9 mld. 

V ČÍSLECH
INVESTOVAL STÁT DO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 
PROSTŘEDNICTVÍM TA ČR OD JEJÍHO ZALOŽENÍ

4 070 podpořených projektů

4 872 podpořených účastníků z řad VO

4 192 podpořených účastníků z řad podniků

69 % průměrná intenzita podpory

161 zaměstnanců na HPP

18 programů podpory aplikovaného výzkumu a inovací

94 vyhlášených veřejných soutěží a výzev

Platné k 1. 6. 2022. Aktuální data naleznete na našich webových 
stránkách www.tacr.cz/vysledky-a-vystupy

nebo po naskenování QR kódu.



ROZVÍJÍME
spolupráci vědy a průmyslu a tím 

jeho vyšší přidanou hodnotu



PROGRAMY TA ČR

rychlé
a efektivní
procesy

špičkové
a objektivní 
hodnocení
a výběr
projektů

významné
výsledky projektů
s dopadem na 
společnost a
hospodářství

flexibilita
a rychlé reakce 

na nové
společenské 

výzvy

podpora
společensko-

vědního
výzkumu

spolupráce
s ministerstvy
na realizaci
resortních
programů



MINISTERSTVA AKADEMIE
VĚD

TECHNOLOGICKÁ
AGENTURA ČR

GRANTOVÁ
AGENTURA ČR

Účelová
podpora

Účelová
podpora

Účelová
podpora

Institucionální
podpora

Institucionální
podpora

VLÁDA ČR

RVVI

SYSTÉM
PODPORY
VaVaI



Český úřad
zeměměřičský
a katastrální

Úřad vlády ČR

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Ministerstvo
dopravy

Ministerstvo
zemědělství

Ministerstvo
vnitra

Ministerstvo
obrany

Ministerstvo
zdravotnictví

Ministerstvo
průmyslu

a obchodu

Ministerstvo
životního prostředí

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Ministerstvo
zahraničních věcí

Správa státních
hmotných rezerv

Český báňský
úřad

Energetický
regulační úřad

Všichni
poskytovatelé ÚP

Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

Český statistický
úřad

MINISTERSTVA



PŘEHLED
PODPORY

NÁSTROJ PRO
KAŽDÝ TYP
VÝZKUMU



Podpora 
uplatnění

výsledků VaV

Regionální
kontaktní

místa

Informační
systém ISTA

PROGRAMY
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

RESORTNÍ
PROGRAMY

ERA-NET
Cofundy

a Partnerství

NÁRODNÍ
PROGRAMY
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SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY 

DOPRAVA

ENERGETIKA

NOVÉ TECHNOLOGIE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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
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PROGRAMY TA ČR

• podpora nových systémů transferu znalostí
výzkumu a vývoje (VaV) a příprava na jejich
následné využití

• zefektivnění již zavedených systémů, podpora
tvorby nových výsledků VaV

Program GAMA 2

Doba trvání programu: 2020—2022

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 550 mil. Kč

• komplexní nástroj podpory VaVaI napříč obory
orientovaný na potřeby společnosti a hospodářství

Program SIGMA

Doba trvání programu: 2022—2029

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 7 140 mil. Kč

#TACR



• budování stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného
výzkumu

Program Národní Centra
Kompetence

Doba trvání programu: 2018—2028

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 9 679 mil. Kč

• modernizace energetického sektoru, včetně
výzkumu ve veřejném zájmu a energetických
strategií

• program je členěn na tři podprogramy podle
zaměření a rozsahu:

• PP1 - Výzkum ve veřejném zájmu

• PP2 - Strategické energetické technologie

• PP3 - Dlouhodobé technologické perspektivy

Doba trvání programu: 2018—2025

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 4 000 mil. Kč

Program THÉTA

• podpora inovačního potenciálu společenských věd,
humanitních věd a umění

Doba trvání programu: 2018—2025

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 1 938 mil. Kč

Program ÉTA

• podpora začínající výzkumné generace v inovačních
aktivitách a kultuře rovných příležitostí

Program ZÉTA

Doba trvání programu: 2017—2025

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 1 135 mil. Kč



RESORTNÍ
PROGRAMY

#TACR



• rozvoj dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost,
bezpečnost a společenské potřeby

Program DOPRAVA 2020+
Ministerstvo dopravy

Doba trvání programu: 2020—2026

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 1 950 mil. Kč

• zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost
využívání přírodních zdrojů

Program Prostředí pro život
Ministerstvo životního prostředí

Doba trvání programu: 2020—2026

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 3 800 mil. Kč

• průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro
konkurenceschopnost

• program je členěn na dva podprogramy podle
zaměření a rozsahu:

• PP1 - Technologičtí lídři

• PP2 - Nováčci

Program TREND 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba trvání programu: 2020—2027

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 9 700 mil. Kč



M
EZ

IN
Á
RO

D
N
Í

SP
O

LU
PR

Á
C
E

• rozvoj znalostí a výzkumu prostřednictvím mezinárodní
spolupráce mezi subjekty z ČR a partnery z Norska,
Lichtenštejnska a Islandu

• bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích mezi subjekty z ČR
jejich zahraničními partnery převážně ze zemí mimo
Evropský hospodářský prostor

#TACR

Program KAPPA

Doba trvání programu: 2019—2024

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 117 mil. Kč

Výdaje z Finančních mechanismů EHP a Norska: 663,5 mil. Kč

Program DELTA 2

Doba trvání programu: 2020—2025

Výdaje na program ze státního rozpočtu: 1 225 mil. Kč



Evropská partnerství navazují na současně běžící ERA-NET Cofundy, které 
jsou nástroji Evropské komise s cílem sjednotit finanční podporu výzkumu. 
Představují tak jednu z možností, jak navázat mezinárodní spolupráci 
v aplikovaném výzkumu a inovacích. Dávají příležitost českým uchazečům 
podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev. 
Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských 
zemí zapojených do daného ERA-NET Cofundu nebo Partnerství a právě 
takovým poskytovatelem je za Českou republiku TA ČR.

Aktuální výzvy naleznete na našich webových stránkách
www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace.

Výzvy ERA-NET cofundy a Evropská partnerství



NAŠI
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CESTA
PROJEKTU
V první fázi je nejprve vyhlášena soutěž, jejíž lhůta dle zákona trvá minimálně 43 dní, 
a ve které uchazeči podávají své návrhy. Po jejím uplynutí již začíná samotný hodnotící proces.
Prvním krokem je formální kontrola, při které se dbá na to, aby byly dodány všechny potřebné 
dokumenty a návrhy splňovaly veškeré formální náležitosti. Po skončení formální kontroly 
je vydán seznam projektů přijatých do soutěže.

V následujícím kroku jsou ke každému projektu přiřazeni oponenti, kteří jsou vyzváni k akceptaci 
hodnocení projektu.. Ta musí proběhnout do 3 pracovních dnů. Po akceptaci objednávky má 
oponent 21 dní, během kterých vyhodnocuje jednotlivé projekty. Ve třetím kroku se začínají 
přiřazovat zpravodajové. Ti jsou členy Kolegia odborníků (Oborové panely, Expertní hodnotící 
komise, Kolegia odborníků) nebo Odborného poradního orgánu (Rada programu), to závisí 
na požadavcích dané soutěže. Zvolený zpravodaj dostane k dispozici vypracované posudky 
oponentů společně s návrhem projektu a vypracuje souhrnnou hodnoticí zprávu. Poté následuje 
zasedání, kde se sestaví seznam projektů, které jsou a nejsou určeny k podpoře. Ten se předá 
Radě programu a dále předsednictvu TA ČR, které učiní finální rozhodnutí o podpoře projektů.



VYHLÁŠENÍ
VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

HODNOCENÍ

SMLOUVA

FORMÁLNÍ KONTROLA

ROZHODNUTÍ

1,5 měsíce

1-4 měsíce

0,5 měsíce

0,5 měsíce

4-7 MĚSÍCŮ
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Vyhlášení
veřejné soutěže

Přijímání
návrhů projektů
a kvalifikačních

dokumentů

Vyhodnocení
splnění

podmínek
veřejné
soutěže

Hodnotící
procesy návrhů

projektů

Vyhlášení
výsledků
veřejné
soutěže

SYSTÉM HODNOCENÍ
NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Vydání
rozhodnutí
a poskytnutí

podpory
a uzavření
smlouvy

Rozhodnutí
předsednictva

TA ČR

Kontrola
odborným
 poradním
orgánem

Hodnocení
kolegiem
odborníků

Hodnocení
zpravodajem

Hodnocení
oponenty

Uchazeči i příjemci mohou kdykoli využít HelpDesk.

1 2 3 4

5 6



SYSTÉMY
TA ČR

Zjednodušujeme 
práci vám

i sobě



STARFOS
• fulltextový vyhledávač výzkumných projektů

• poskytuje přehledné a detailní informace o českém
výzkumu

starfos.tacr.cz/cs

ISTA
• informační systém, který zajišťuje celý průběh

poskytování podpory

• systém ISTA propůjčujeme i dalším poskytovatelům
podpory VaVaI

INKAviz
• online prezentace dat a výstupů z mapování inovačních

kapacit firem v České republice

ista.tacr.cz

inkaviz.tacr.cz



Ocenění
a certifikáty

#TACR

Naše agentura 
získala třetí 
místo v soutěži 
Férový 
zaměstnavatel 
s dobrou 
atmosférou, 
kterou 
pořádá portál  
Atmoskop.

TA ČR



Férový zaměstnavatel s dobrou 
atmosférou
Naše agentura získala třetí místo v soutěži 
Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou, 
kterou pořádá portál Atmoskop. Ocenění 
se udílí na základě hodnocení současných 
i bývalých zaměstnanců na webových 
stránkách Atmoskop.cz. Žebříček vzal 
v úvahu spokojenost zaměstnanců s kolegy, 
nadřízenými, pracovní atmosférou i s řadou 
dalších faktorů, které dlouhodobě sleduje 
a dává o nich přehled dalším uživatelům.

Den TA ČR a Ceny TA ČR
Od roku 2013 oceňujeme v rámci 
události Den TA ČR nejlepší projekty 
aplikovaného výzkumu. Součástí odborné 
části programu je dopolední konference 
a semináře z regionů zaměřující se na 
aktuální inovační témata. Den TA ČR 
tradičně završí galavečer předávání Cen 
TA ČR. Celý večer je protkán příjemnou 
atmosférou a originálním uměleckým 
vystoupením za účasti představitelů 
businessové, akademické i státní sféry. 

Filmová cena TA ČR
V roce 2020 jsme navázali spolupráci 
s renomovaným filmovým festivalem 
pro děti a mládež, ZLÍN FILM FESTEM. 
Výsledkem je každoroční udílení Filmové 
Ceny TA ČR za popularizaci vědy mezi 
dětmi a mládeží. 

P.E.T. FREE PLADGE 
V TA ČR mimo jiné klademe velký důraz 
na udržitelnost. Snažíme se co nejméně 
plýtvat potravinami i energiemi, pečlivě 
třídíme odpad, pořádáme potravinové 
sbírky či darujeme nevyužité oblečení, 
které nám doma zbytečně leží ve skříni. 
Dalším krokem kupředu v této iniciativě 
bylo podepsání P.E.T. FREE PLADGE. 
Svým podpisem jsme se jako organizace 
zavázali, že přestaneme používat 
jednorázové plastové lahve.



Filip CHLEBIŠ
> Olomoucký kraj
> Moravskoslezský kraj
ostrava-rkm@tacr.cz
+420 724 346 669

Jsme ve Vašem kraji

Ladislav MLČÁK
> Praha a Středočeský kraj
> Jihočeský kraj
praha-rkm@tacr.cz
+420 778 114 277

Milly KUŽELKOVÁ
> Plzeňský kraj
> Karlovarský kraj
> Ústecký kraj
milly.kuzelkova@tacr.cz
+420 770 191 394

Martin SKALNÍK
> Liberecký kraj
> Královéhradecký kraj
liberec-rkm@tacr.cz
+420 770 184 404

Petr KUKLA
> Pardubický kraj
> Kraj Vysočina
petr.kukla@tacr.cz
+420 770 184 405

Dagmar KUDOVÁ
> Jihomoravský kraj
brno-rkm@tacr.cz
+420 778 727 116

Eva ŠVIRÁKOVÁ
> Zlínský kraj
zlin-rkm@tacr.cz
+420 770 180 457

Regionální zástupci TA ČR Vám ochotně představí programy podpory 
aplikovaného výzkumu.

Osobní konzultaci si lze sjednat v Poradenském centru, v regionální kanceláři
TA ČR nebo ve Vaší instituci po předchozí rezervaci.

Váš výzkumný záměr a další dotazy můžete konzultovat také telefonicky či online.



Rádi Vám poradíme
a provedeme Vás možnostmi
podpory aplikovaného výzkumu
a inovací. Kontaktujte nás!

Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6

E: info@tacr.cz T: 234 611 111
HelpDesk: www.tacr.cz/hesk 

www.tacr.cz




