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Představení TA ČR 

 
Hlavní náplní je… 

• podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj    

a inovace v ČR  

 

• podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými 

organizacemi a soukromým sektorem 

 

• snížit roztříštěnost účelové podpory v ČR  

 

• přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti                

a hospodářskému růstu ČR 



Současné programy 

 

• ALFA 

– hledání „chytrých řešení“ v oblasti progresivních technologií, 

udržitelnosti dopravy a ochrany životního prostředí 

• BETA 

– Program veřejných zakázek pro potřeby státní správy 

• Centra kompetence 

– podpora spolupráce mezi organizacemi 

• OMEGA 

– hledání „chytrých řešení“ v oblasti společenských věd 



Podpořené projekty 

zastoupení dle kategorií CEP  
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  TA1 TA2 TA3 TE1 

Počet projektů celkem  256 249 165 22 

Počet projektů v kategorii J 131 146 91 14 

z toho JE 10 20 12 2 

z toho JF 2 4 6  2 



Program  

Centra kompetence 

• TE01020036 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny 

– Uplatnění nejnovějších poznatků v oblasti teplárenství, důraz kladen 

zejména na rozšíření poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti 

zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí.  

– Dojde i k posílení pozice zúčastněných výrobních organizací na trhu. 

– Výchova nové generace odborníků pro oblast teplárenství.  

– 13 účastníků, z toho 4 VŠ 
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Program  

Centra kompetence 

• TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé 

energetiky 

– Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, 

provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení 

klasických i jaderných elektráren.  

– Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení 

konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení.  

– Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji 

slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství. 

– 8 účastníků, z toho 2 VŠ (ČVUT, ZČU) 
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Priority orientovaného 

výzkumu 

• Priority 2030 
– vláda ČR přijala usnesením č. 552 ze dne 19. července 2012 

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací. 

– tímto usnesením ukládá předsedovi vlády a RVVI: 

• zpracovat návrh implementace Priorit, 

• zohlednit Priority při aktualizaci NP VaVaI, 

• plnění průběžně hodnotit. 

– ukládá TA ČR realizovat Priority v rámci své působnosti, 

zejména při přípravě nových programů. 



• Prioritami jsou dlouhodobé cíle odpovídající potřebám společnosti, jichž má 

být prostřednictvím VaVaI dosaženo v různých vědních oborech a jejich 

kombinacích.  

• Priority jsou proto děleny na oblasti, podoblasti, kdy je vždy definován 

konkrétní cíl: 

1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech. 

2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. 

3. Prostředí pro kvalitní život. 

4. Sociální a kulturní výzvy. 

5. Zdravá populace. 

6. Bezpečná společnost. 
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• Systémová opatření: 

 
– Prostředí pro VaVaI 

 

– Státní intervence v oblasti VaVaI 

 

– Zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů pro VaVaI 

 

– Zajištění vazeb na mezinárodní aktivity VaVaI ve stanovených 

prioritních oblastech 

 

 

 

Priority orientovaného 

výzkumu 



 

Národní programy a strukturální fondy 

 

– Náhrada programu TIP/Alfa 

– Program Gama a Delta 

– Strukturální fondy – cca 800 mld. Kč (včetně přímých plateb) 

– V současnosti příprava nových operačních programů 

Pro oblast energetiky důležité zejména: 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Životní prostředí 

 

Možnosti financování VaV  

v oblasti energetiky 



• Excellent  science – podpora budoucích a vznikajících technologií 

(future and emerging technologies), projekty vzdělávání a mobility a 

projekty výzkumných infrastruktur. Navržený rozpočet - 24,6 mld. €.   

• Industrial leadership – projekty v oblasti ICT, nanotechnologií, 

biotechnologií, materiálů, s důrazem na kombinaci několika klíčových 

technologií. Cílem je usnadnit přístup k rizikovému kapitálu a 

podporovat Unii inovací v MSP. Navržený rozpočet - 17,9 mld. €. 

• Societal challenges – výzvy odrážející priority Evropy 2020 - zdraví, 

demografické změny, dobré životní podmínky, bezpečnost potravin, 

udržitelné zemědělství, bezpečné, čisté a účinné energie inteligentní, 

ekologická a integrovaná doprava, ochrana klimatu, účinné využívání 

zdrojů a surovin; inkluzivní, inovační a bezpečná společnost. 

Navržený rozpočet - 31,7 mld. €. 

Horizont 2020 



 

Děkuji za pozornost 

www.tacr.cz 


