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TA ČR 
programové portfolio 

Martin Bunček 

Technologická agentura ČR 



Místo TA ČR v systému podpory VaVaI 



rozpočet TA ČR 

* - v milionech Kč; pro roky 2018 a 2019 podle střednědobého výhledu z roku 2016 

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

BETA/2 51 60 117 216 300 310 357
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Struktura účastníků v projektech 



Programy TA ČR 

ALFA – progresivní technologie, materiály a systémy, 
energetické zdroje, ochrana a tvorba ŽP a oblast 
udržitelného rozvoje dopravy; 

BETA2 –  program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby 
státní správy;  

OMEGA – podpora výsledků projektů s vysokým 
potenciálem pro uplatnění v řadě oblastí 
celospolečenského života  

Centra kompetence – efektivní spolupráce VO a 
odběratelů, vznik a činnost center VaVaI v progresivních 
oborech k růstu konkurenceschopnosti ČR; 

EPSILON – podpora projektů, jejichž výsledky mají 
vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhu;  

GAMA - ověření výsledků VaV pro praktické uplatnění a 
komerční využití; 

DELTA – bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu 
se zahraničními partnery. 



Nové programy TA ČR 

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 

V přípravě: 
 
DELTA – mezinárodní projekty (pokračování programu) 
 
GAMA – technologický transfer (pokračování programu) 
 
Národní centra kompetence – nový program 







Zjednodušení administrativy 

ISTA (Informační systém Technologické agentury) 

• vyhlašování soutěží TA ČR a pro přípravu a hodnocení  projektů 

• postaven na aktuálních technologiích a umožní pokročilejší analýzy 

• použití ve všech moderních prohlížečích a mobilních telefonech 

• pokrytí všech klíčových procesů TA ČR  

• základní zdroj pro tvorbu reportů o projektech TA ČR 

• spuštění systému v polovině roku 2017 

• neustálý proces optimalizace procesů a zefektivňování administrace 



Schéma projektu  

Řešitelský tým 
Aplikační garant 

Hlavní uchazeč/další účastník/aplikační garant 

vedoucí řešitel/ka 

členové a členky  
řešitelského týmu 

způsob a míra  
spolupráce 

+ externí spolupráce s 
AG, není-li v konsorciu 

odpovědná 
osoba AG 

obory 



Aplikační garant  
a jeho role v projektu 

Zapojení aplikačního garanta do projektu 

PŘÍPRAVA PROJEKTU  

• Matchmaking: AG kontaktuje fakultu, VŠ kontaktuje AG, podnik kontaktuje VO, 
konsorcium kontaktuje AG, AG kontaktuje podnik a společně pak další VO atp. 

• Komunikace: precizace obsahu projektu, způsobu a míry zapojení, metod a druhu hlavního 
výstupu v LoI, smlouvě o smlouvě budoucí, memorandu nebo v jiném dokumentu, ze 
kterého je výše uvedené zřejmé. 

 

 REALIZACE PROJEKTU  

• Způsob zapojení: dodání vstupů, metodická participace, zpětná vazba, minimalizace rizik a 
spoluřešení těch vzniklých, pilotování, přemostění mezi řešiteli a cílovou skupinou apod.  

• Míra zapojení: pravidelné konzultace, nárazová participace, zhuštěná spolupráce v určitém 
období tvorby výstupu  atp.  

• Vyjádření k projektu: Dohoda o změnovém řízení stran hlavního výstupu, vyjádření k 
závěrečné zprávě včetně implementačního plánu. 

 
PO SKONČENÍ PROJEKTU 

• Využívání výstupu: zaškolení, způsob evaluace, zpětná vazba řešitelskému týmu o 
osvědčení výstupu v praxi, součinnost při PR projektu atp. 



program 
BETA2 



Flexibilní nástroj v rigidním systému 

• legislativní podmínky 

• „zvykové právo“ 

• negativní zkušenosti 

 

vs. 

 

• nová legislativa 

• inovativní přístup 

• Smysluplná (ne bezhlavá) elektronizace 



projekt veřejné zakázky a veřejné soutěže 

• projekt veřejné soutěže 
– projekt navrhuje řešitel 

– vlastníkem výsledků je řešitel 

– za aplikaci výsledků je odpovědný řešitel 

– řešitel chce dotaci 

 

• projekt veřejné zakázky 
– projekt připravuje zadavatel 

– vlastníkem výsledků je zadavatel (stát) 

– za aplikaci výsledků je odpovědný konečný uživatel (stát) 

– stát chce po řešiteli službu! (i když ji financuje dotací) 



procesní schéma BETA2 

• vše v informačním systému (https://isrb2.tacr.cz) 
• extenzivní nápověda  

• (https://sites.google.com/a/tacr.cz/isrb-help-resort/home) 
• intenzivní spolupráce s OPHP (řízení expertů) 

https://isrb2.tacr.cz/
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výběr dodavatelů inovativními způsoby 

• výzkum vs. veřejná zakázka 

• využití všech zákonných možností 
– Máme projekt = otevřené řízení 

– Máme projektový rámec= soutěžní dialog 

– Nevíme kudy do toho = jednací řízení s uveřejněním, 
rámcová smlouva nebo inovační partnerství či soutěžní 
dialog 

• hodnocení 
– důraz kladen na kvalitu nabídek a transparentní 

dohadovací způsob s účastníky veřejné zakázky a 
komise 

 



realizace projektů 

• Měsíční kontrolní den (volná forma) 

• Kvartální progres výsledků - zasmluvněno 

• Jasná vazba činností na požadované 
výstupy/výsledky => finance 

• Kvartální/etapové financování přiznaných 
nákladů (ne záloha nebo odhad) 

• zásadní kvalita výstupů/výsledků 

• průběžná koordinace konečným uživatelem 
včetně možnosti rozhodnutí o ukončení řešení 

• nejde to…?  Lhůta, zastavit, recyklace výstupů  

 



    Děkuji za pozornost! 

www.tacr.cz 


