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Činnost TA ČR 

• Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací   

• Podpora spolupráce a komunikace mezi výzkumnými 
organizacemi a soukromým sektorem 

• Snížení rozdrobenosti účelové podpory v ČR  

• Zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu ČR 

• TA ČR nahrazuje 10 bývalých poskytovatelů účelové podpory 

• Poskytnutí podpory prostřednictvím vládou schválených 
programů účelové podpory: 

– v oblastech věcné působnosti ministerstev a dalších ústředních 
orgánů státní správy, místo kterých podporu poskytuje 

– veřejnými zakázkami ve VaVaI pro potřeby ministerstev 
a ústředních orgánů státní správy, které nejsou poskytovateli 
účelové podpory 
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Rozpočet TA ČR [tis. Kč] 
(Schválený vládou ČR) 

  2015 2016 2017 

Účelová podpora 2 752 511 2 739 034 2 443 974 

Z toho:        

ALFA 1 665 255 1 134 835 602 401 

BETA 57 000 123 930 x 

OMEGA 70 499 51 500 35 000 

Centra kompetence 913 514 894 150 880 449 

EPSILON 0/237 016* 270 000 650 000 

GAMA 36 243 89 000 134 300 

DELTA 10 000 175 619 141 823 

Institucionální podpora 106 411 106 428 106 444 

CELKEM 2 858 922 2 845 462 2 550 418 



Projekty v programech TA ČR 

Program ALFA GAMA DELTA EPSILON OMEGA CK Celkem 

podáno 3 501 55 27 725 351 210 4 869 

podpořeno 961 21 4 88 128 34 1236 

úspěšnost 27,4 % 38,2 % 14,8 % 12,1 % 36,5 % 16,2 % 25,4 % 

podpořené: 

náklady 
(v mil. Kč) 

14 387,4 410,1 63,8 1 451,6 301,6 9 084,0 25 610,1 

podpora 
(v mil. Kč) 

9 252,4 410,1 45,9 881,0 235,0 6 213,5 16 953,9 

míra 
podpory  

64,3 % 100,0 % 71,9 % 60,7 % 77,9 % 68,4 % 65,9 % 



Struktura a počty účastníků  
v podpořených projektech TA ČR 

Typ organizace Velikost/druh  
organizace 

Počet 
účastníků 

Dotace 
(v mil. Kč) 

Podniky 

Celkem 1 698 7 792,5 

malé podniky 746 2 586,2 

střední podniky 431 2 053,2 

velké podniky 596 3 235,9 

Výzkumné 
organizace 

Celkem 1 614 8 943,4 

veřejné vysoké školy 1 041 5 967,6 

AV ČR 212 1 206,5 

ostatní VVI 216 727,0 

ostatní VO 235 1 204,7 

Celkem 3 312 16 735,9 



Běžící programy  
 

• 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, 

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

• BETA -  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, 

• 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  

 



TA ČR projekty v Ústeckém kraji 

• V Ústeckém kraji bylo  řešeno 65 projektů s celkovou dotací 
více jak 207 mil. Kč. 

• Nejvíce projektů (49) je v programu ALFA 

• Řešením těchto projektů se zabývá 35 organizací 
konkrétně se jedná o podniků 31 a 4  výzkumné 
organizace. 

• V nových výzvách jsme zavedli jako bonifikační kritérium 
pokud je projekt z kraje s vyšší nezaměstnaností 

• Nejčastější řešitelé:  

– Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 7 projektů   

– Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
(6 projektů)  



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). 



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 



Projekt INKA - úrovně podrobnosti analýz 

  Makroekonomická analýza 
a analýza agregátních dat 

 
 
 
 

Mikroekonomická analýza  
a analýza individuálních dat 

vybrané dílčí skupiny 
a znaky NIS 

 
 

 
Terénní šetření a analýzy 

firmy a VO, inovační procesy 

Hrubý pohled na struktury 
a vývoj ekonomiky a NIS 

 
 
 

 
 
 

Jemný, selektivní pohled na 
struktury a vývoj NIS 

 

 

Pohled na jednotlivé subjekty NIS  

kvalitativní hlediska 
a analýzy  



Hlavní otázky pro analýzy inovačního potenciálu 

• Jaká je a jak se vyvíjí role inovací jako zdroje konkurenční výhody 
ekonomiky ČR? 

• Jaké jsou podmínky a bariéry pro inovace ve firmách? 

• Jaká je struktura národního inovačního systému, jak se vyvíjí a čím je 
tento vývoj podmíněn? 

• Které firmy jsou hlavními aktéry národního inovačního systému a jaké 
jsou jejich konkrétní potřeby a problémy? 

• Ve kterých oborech a produktových oblastech firmy z ČR patří k lídrům, 
kteří udávají směr trendů a změn na světovém trhu? 

• Jaké nové (budoucí) nosné specializace se v ekonomice dynamicky 
rozvíjí? 

Poznámka: Inovační potenciál ekonomiky chápeme jako schopnost 
firem prosadit se na světových trzích prostřednictvím inovací. 

 



Výběr subjektů pro sběr dat v terénu: 
princip „mnoho minim – málo maxim“ 

 1+ mld. Kč  –  2 firmy   

důraz na „rising innovation stars“ 

všechny velikostní kategorie firem, rozdílná aspirace  
důraz na rychle rostoucí technologické MSP (budoucí A) 

C 

A 

 10+ mil. Kč  –  cca 550 firem 

 100+ mil. Kč  –  cca 50 firem  

Velikost firmy dle velikosti firmy nebo výdajů na VaV 

(krajně asymetrické rozdělení četností platí i pro velikost 

obratu, exportu a další velikostní charakteristiky firem) 

Počet firem  

B 

nejvýznamnější podniky  
z hlediska vlastních VaV kapacit, ale i aspirace 
vyšší řády technických inovací – kritická velikost, kontinuita 



Statistika navštívených firem a výzkumných 
organizací 

• Aktuální stav sběru primárních dat: 
– V 1. kole byl proveden sběr primárních dat u 138 firem a 36 výzkumných 

organizací 

– V 1. ověřovacím kole byl proveden sběr primárních dat u 160 firem 

a 36 výzkumných organizací 

– V 1. ověřovacím kole byl proveden sběr primárních dat zaměřený 

na problematiku lidských zdrojů u 41 firem a 10 výzkumných organizací 

• Celkem bylo navštíveno 339 firem a 82 výzkumných organizací 

• Tyto firmy zaměstnávaly k 31. 12. 2013 skoro 175 000 zaměstnanců a 
v roce 2013 vykázaly výkony přes 925 miliard Kč, jejich export ve 
stejném roce přesáhl 666 miliard Kč a výdaje na VaV dosáhly více než 
26 miliard Kč, přičemž ve VaV pracuje přes 12 100 osob.  



Statistika navštívených firem v Ústeckém kraji 

• V celé ČR vytipováno cca 600 významných inovačních 
firem, jejichž výdaje na VaV jsou větší než 10 mil. Kč.  

 

• Z Ústeckého kraje splnilo kritéria pro výběr 22 firem - je 
zde méně významných inovativních firem (např. v kraji 
Libereckém 26), ale ne významně méně.  

 

• V Ústeckém kraji se sběru primárních dat zúčastnilo 5 firem 
(3 se zahraničním vlastníkem, 2 české firmy), u nichž  byla 
zjištěna jako hlavní konkurenční výhoda pružnost v reakci 
na poptávku, nákladová výhoda a pouze v jednom případě 
technické know how.  

 

 



    Děkuji za pozornost! 

Web: www.tacr.cz 

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

