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PODNIKATELSKÉ 
FÓRUM 

Petr Očko, předseda 

5. června 2018 



efektivní spolupráce v 
oblasti VaV, podnikání a 

státní správy  

konkurenceschopné 
hospodářské prostředí 

založené na znalostech a 
inovacích 

rozvoj české ekonomiky 
a společnosti 

KDO JSME A CO DĚLÁME 

O CO USILUJEME 

• od roku 2009 organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly  
 
• jednotná a efektivní státní podpora aplikovaného výzkumu a vývoje 
 
• 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 
 

• Rozvíjíme nové nástroje podněcující užší spolupráci akademického, podnikatelského sektoru a 
státní správy 
 



Podporujeme  
 
 klíčové trendy, které mají potenciál 

pomoct rozvoji české ekonomiky a 
společnosti 

 
 různé sektory, včetně 

interdisciplinárních projektů 
 

 podnikovou, akademickou i státní sféru 
 



ZOHLEDŇUJEME  
4.0 

 TA ČR se dlouhodobě angažuje v iniciativách 4.0 
 

 Od roku 2016 podpora Průmyslu 4.0 ve 
veřejných soutěžích (EPSILON, DELTA, ÉTA…) 

 
 Spolupráce se průmyslem (zejména v rámci SP 

ČR), státní správou (MPO, ÚV, MPSV…) a dalšími 
 

 Mezinárodní aktivity – společná 4.0 výzva s 
Německem, dále Korea, Japonsko atd. 
 

 podporujeme další inciativy - klíčové trendy 
• Společnost 4.0 
• Smart Mobility 
• Smart City 
 



 
 

BETA 2 

 
 
Program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby státní správy 

 
 

EPSILON 

 
 
Podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhu 

 
 

GAMA 

 
 
Ověření výsledků VaV pro praktické uplatnění a komerční užití 

 
 

DELTA 

 
 
Bilaterární spolupráce v aplikovaném výzkumu se zahraničními partnery 

 
 

ZÉTA 

 
 
Zapojení nastupující výzkumné generace do řešení projektů aplikovaného výzkumu 

 
 

ÉTA 

 

 
Zapojení společenských a humanitních věd do projektů technického i netechnického 
výzkumu, vývoje a inovací 

 
THÉTA 

Podpora VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti 
jaderné bezpečnosti, nové technologie a dlouhodobé technické perspektivy energetiky 

 
 

KAPPA 

 
Podpora rozvoje znalostí na základě VaV zaměřených na zachytávání a ukládání oxidu 
uhličitého  

 
NCK 

 
Efektivní spolupráce VO a odběratelů, vznik a činnost center VaVaI v progresivních oborech 
k růstu konkurenceschopnosti ČR 



VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE  
v roce 2018 



Podporujeme RE:START 

Vyhrazená alokace pro zapojené kraje (ÚLK. KVK, 
MSK) 

– Ve výzvě do programu Epsilon, Éta 

Plánujeme zapojení dalších programů 

– Delta a Théta 

RESTART definuje vlastní prioritní výzkumné cíle, 
zaměřené na problémové regionální otázky 



Přibližujeme se regionům 

• TA ČR nedisponuje regionálními pracovníky 

• Ve spolupráci s Agenturou Czechinvest 
připravujeme ve vybraných krajích Regionální 
kontaktní místa 

• V Ústeckém kraji počítáme se zastoupením 
TA ČR 



Projekt zaměřený na P40  

CENTRUM KOMPETENCE - STROJÍRENSKÁ 
VÝROBNÍ TECHNIKA – TOS Varnsdorf 

Výše podpory ze státního rozpočtu 220 840 tis. Kč  

Příklady prac. balíčků v souvislosti s Industry 4.0 

• WP Virtuální obrábění pro optimalizaci strojů a 
zařízení  

• WP Interakce strojních zařízení s obsluhou a 
prostředím 

 



Projekt zaměřený na P4.0 

ROBOTICKÁ OBRÁBĚCÍ HLAVA (2017-2020) 

Výše podpory: 11 234 tis. Kč 

Příjemce:  TRATEC - CS, s. r. o. – Velký Šenov  

• Projekt je zaměřen na komplexní vývoj nové robotické 
obráběcí hlavy včetně propojení s řídicím systémem 
stroje, návrh řízení hlavy v interakci s pohybovými osami 
stroje, vývoj nástroje pro plánování trajektorie s 
ohledem na dynamické parametry stroje a robotu a 
vývoj automatické kalibrace.  



 
 
 

Děkuji za pozornost 


