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Technologická agentura ČR (TA ČR)

podpora efektivní 
spolupráce odborníků z 

oblasti výzkumu a vývoje, 
podnikání a státní správy 

podpora vysoce 
konkurenceschopného 

hospodářského prostředí 
založeného na znalostech 

a inovacích

rozvoj české ekonomiky 

a společnosti

Kdo jsme a co děláme

O co usilujeme

• organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly

• připravujeme a spravujeme programy státní podpory, jejichž smyslem je podnítit 
propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě



TA ČR v číslech

9
programů na 

podporu 
výzkumu vývoje 

a inovací

28,8 

mld.
celková dotace 
do roku 2023

15,6 

mld.
státní 

prostředky na 
sebe váží 
soukromé 

finance

44,4 

mld.
prostředků 

vložených do 
aplikovaného 

výzkumu



Místo TA ČR v systému podpory VaVaI



Projekty v programech TA ČR*
(Aktualizováno k 18. 5. 2016)

• *Úspěšnost uvedena pouze za TD01 a TD02. K 30.9. 2015 nebyl znám počet podpořených 

projektů v TD03

• ** Celková úspěšnost bez TD03

Program ALFA CK DELTA EPSILON GAMA OMEGA Celkem

podáno 3 501 210 27 725 55 650 5 168

podpořeno 961 34 4 88 21 194 1 302

úspěšnost 27,4 16,2 14,8 12,1 38,2 29,8 25,2

podpořené:

náklady
(v tis. Kč)

14 387 439 9 025 843 63 789 1 420 774 410 703 469 814 25 778 360

podpora
(v tis. Kč)

9 252 356 6 146 045 45 880 863 038 410 703 367 567 17 085 589

míra 
podpory 

64,3 68,1 71,9 60,7 100,0 78,2 66,3

Zdroj: TA ČR* Bez 2.VS DELTA



TA ČR 
rozpočet

Zdroj: RVVI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

institucionální 2,4 52,0 69,4 84,4 99,0 98,1 106,4 106,4 114,4 114,4 114,4

účelová 0,0 0,0 780,1 2 085,8 2 457,5 2 864,4 2 725,3 2 852,5 3 424,5 4 014,5 3 930,1
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Struktura účastníků v podpořených
projektech TA ČR

V ČR existuje 250 výzkumných
organizací (VO) různé právní
formy. Z toho nejčastějšími
účastníky v podpořených
projektech aplikovaného
výzkumu jsou veřejné vysoké
školy s technickým
zaměřením.



Programy TA ČR

ALFA – podpora VaV zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů,
energetických zdrojů a ochrany a tvorby ŽP a dále v oblasti udržitelného rozvoje
dopravy,

BETA/2 – program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby státní správy,

OMEGA – program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký
potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR,

Centra kompetence – program zaměřený na podporu vzniku a činnosti center VaVaI v
progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou
pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR,

EPSILON – podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé
uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách,

GAMA – podpora ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění
a na přípravu jejich následného komerčního využití,

DELTA – program podpory spolupráce v VaV prostřednictvím společných projektů
technologických a inovačních agentur
ZÉTA – podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen
a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu



Připravované programy TA ČR

• ÉTA – navazuje na program OMEGA, připraven na základě kulatých stolů s
experty na společenské a humanitní vědy a ve spolupráci s MK a dalšími resorty,
zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů
VaVaI, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka a v
reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo
technologické proměny;

• THÉTA – podpora VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění potřeb
státní správy v oblasti energetiky, nové technologie a dlouhodobé technické
perspektivy, připravován ve spolupráci s MPO, MŠMT, SÚJB a ERÚ;

• Národní centra kompetence - bude zaměřen na propojování stávajících
špičkových center výzkumu, vývoje a inovací (např. centra kompetence,
evropská centra excelence a regionální výzkumná a vývojová centra) do větších
celků, které významně přispějí k rozvoji konkurenceschopnosti ČR.



Základní míry podpory 

Příjemci

Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj

Max. míra podpory 

při zohlednění 

příplatků malým a 

středním podnikům

Max. míra podpory 

při doložení účinné 

spolupráce

Max. míra podpory 

při zohlednění 

příplatků malým a 

středním podnikům

Max. míra podpory 

při doložení účinné 

spolupráce

Malé podniky* 70 % *** 80 % *** 45 % 60 %

Střední podniky* 60 % 75 % *** 35 % 50 %

Velké podniky 50 % 65 %*** 25 % 40 %

Výzkumné 

organizace**
100 %*** 100 %*** 100 %*** 100 %***

* Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008.

** Výzkumná organizace musí splňovat definici dle Zákona a Rámce.

*** Při respektování omezení maximální míry podpory na projekt ve 2. veřejné soutěži ve výši 60 %

(popř.. 80 % u stanovených cílů NPOV u podprogramu 3).



TA ČR a Ústecký kraj

• Nejvíce projektů (49) v programu ALFA

• Nejúspěšnější výzkumné organizace:

– Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

– Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

– Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

– B&C Dopravní systémy s.r.o.

– Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

35
různých 

organizací

59
podpořených 

projektů

227
mil. Kč

výše dotace



Zajímavé projekty

TH01021259 - Katalytický proces pro úplnou likvidaci emisí oxidů dusíku 
pro technologie výroby kyseliny dusičné 

• Hlavní řešitel: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

• Další účastník: Chemoprojekt, a.s., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v.v.i.

• Náklady: 10 792 tis. Kč

• Dotace: 6 261 tis. Kč

• Doba trvání: 3 roky

• Anotace: Cílem je významně rozšířit možnosti řešení likvidace environmentálně
nežádoucích složek v koncových plynech z výroby kyseliny dusičné o možnost
použití pro selektivní redukci NOx mimo amoniaku také uhlovodíky (CHx-SCR-NOx)
a dále vyvinout procesně spolehlivý katalyzátor pro rozklad N2O v sekundárním
procesu, tj. při teplotách nad 800 °C.



Zajímavé projekty

TD020216 - Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional
Sources Assessment

• Hlavní řešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Rektorát

• Další účastník: ECO trend Research centre s.r.o.

• Náklady: 2 350 tis. Kč

• Dotace: 1 880 tis. Kč

• Doba trvání: 2 roky

• Anotace: Projekt Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional
Sources Assessment (RSA) se zabývá problematikou efektivní obnovitelné
energetiky, přírodních zdrojů pro ni a ekonomických dopadů těchto řešení. Hlavním
cílem projektu je získat ekonomicko analytický aparát k sestavení specializovaných
map využití lokálních zdrojů a infrastruktury v rámci systému RSA.



Zajímavé projekty

TA01020351 - Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného 
samovznícení hnědouhelných paliv

• Hlavní řešitel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

• Další účastník: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-
geologická fakulta

• Náklady: 12 436 tis. Kč

• Dotace: 9 596 tis. Kč

• Doba trvání: 2 roky

• Anotace: Hlavním cílem projektu je nalezení metody včasné predikce vzniku
nevratného bodu stavu záparu hnědých uhlí ve skladovaných tělesech
hnědouhelných paliv a pilířích těžených uhlí a hnědouhelných produktů, jak na
straně dodavatelů (těžebních společností), tak na straně velkoodběratelů
(energetika).



Hlavní cíle agentury v období 2016-2020

• Zajištění hlavní orientace TA ČR na podporu spolupráce akademického 
a soukromého sektoru a stimulace soukromých výdajů do VaV

• Transparentní a efektivní příprava, realizace a hodnocení programů,  a 
snižování administrativní náročnosti

• Zajištění systematické spolupráce s relevantními resorty

• Zavedení systematického mapování potřeb trhu a trendů

• Zajištění systematické návaznosti programů TA ČR na programy 
financované z EU fondů (včetně H2020) a příprava na období po roce 
2020

• Systematické uchopení mezinárodní spolupráce v aplikovaném VaV

• Personální stabilizace agentury



Nové společenské výzvy
Galerie TA.M

Aktivitami v rámci galerie TA.M chceme upozornit na
skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí
řešení, je jen jedna. Projevuje se stejně ve výzkumu
i v inovacích, v průmyslu jako v umění.

Principy procesu
Autor: Fakulta umění a designu, Univerzita J.E. Purkyně

Zvuk-Hluk
Autor: Jakub Nitsche

Ego Death
Autor: Jan Rybák

0, 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kg
Autor: Štěpánka Paseková



Děkuji za pozornost!

Web: www.tacr.cz

http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky
http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky
http://www.facebook.com/tacr.cz
http://www.facebook.com/tacr.cz
http://twitter.com/TACR_cz
http://twitter.com/TACR_cz
https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A
https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A
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