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Programy TAČR 



Programy TAČR - výzvy 



Aktuální informace  

• Aktuální informace o výzvách na WEB 
TAČR: 

• https://tacr.cz/index.php/cz/harmonogra
m-verejnych-soutezi-2017.html 
 

• Program Beta2 – potřeby státní správy – 
průběžně vyhlašovány výzkumné potřeby 

• Užitečnost programu DELTA – prodloužení 
DELTA2 – podpora RVŠ! 
 

• Program NCK1  - schválen Vládou 10. 5. 
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Program NCK1 – NCK2 

• NCK1 – zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi 
výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální 
základny aplikovaného výzkumu 

• doba programu se předpokládá v letech 2018 až 2022, 5 let 

• Na NCK1 naváže program NCK2 pro období 2020-2026, 
příprava v roce 2018 
– reflexe zkušeností z NCK1 

– nastavení financování z fondů ESIF po 2020 

– nastavení rámcového programu EU – FP9 

– ověření hodnocení dle Metodiky 2017+ 

– ukončení Národních programů udržitelnosti 
 

Cíl - vznik velkých komplexních aplikačně orientovaných center 
s mezinárodním přesahem, potenciálem přelomových inovací a postavených 
na excelentních týmech, 
- zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu 
technologií   v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. 



Program NCK1 – NCK2 

Program by měl reagovat na změny a identifikované 
nedostatky zjištěné v rámci hodnocení podpory AV: 

- nedostatečná spolupráce a výměna zkušeností 
výzkumných organizací s aplikační sférou,  

- nedostatečná konkurenceschopnost podniků i VO 
v mezinárodním srovnání. 

 

Dílčí cíle programu: 
- propojení stávajících výzkumných center, 

- zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle 
Národní RIS3 strategie, 

- zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce, 

- podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, 
důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi, 

- zvýšení počtu inovačních lídrů. 



Nabídka spolupráce pro oponentky a oponenty  
 

• Zveřejněno 9. 5. 2017  
• Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou 

databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR v 
letošním roce vyhlašuje osm veřejných soutěží a v souvislosti s 
rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA 
ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o další 
kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným 
vzděláním a zkušenostmi. 

• Koho hledáme? 
• Expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace jak z výzkumných 

organizací, tak z oblasti relevantních podniků a organizací státní 
správy a samosprávy a nestátních neziskových organizací (z 
aplikační sféry). Vítáno je vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru 
a hodnotitelské zkušenosti, splnění všech tří aspektů však není 
podmínkou. 

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/970-nabidka-spoluprace-
pro-oponentky-a-oponenty.html  

Kvalita hodnotícího procesu 



Nabídka spolupráce pro oponentky a oponenty  
• Jaké jsou podmínky? 
• Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého 

profesního oboru, na druhé straně však s sebou nese podmínku 
zachování mlčenlivosti a „výrobního tajemství“ (know-how) 
uvedeného v návrhu projektu. 

• Odbornicím a odborníkům registrovaným v databázi TA ČR je 
umožněno podávat návrhy projektů do programu, v němž se podílejí na 
hodnocení v rolích oponentů. Rovněž i profesní organizace, z nichž 
pocházejí, mohou žádat o podporu v příslušném programu. 
Samozřejmě není možné hodnotit své vlastní projekty. 

• V případě zájmu o tuto spolupráci s TA ČR je možno se registrovat přes 
informační systém ISTA (podrobné instrukce na webových stránkách 
TA ČR: Registrace oponentů). 

• Případné dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy 
hodnotitele@tacr.cz  

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/970-nabidka-spoluprace-pro-
oponentky-a-oponenty.html  

 

Kvalita hodnotícího procesu 
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TA ČR - přehled projektů H2020 

I. NewHoRRIzont II. GEECCO III. GENDER NET + 
Projekt 

Odpovědný 
výzkum a inovace 

(RRI) v H2020 

Gender, Etika, 
Otevřený přístup, 

Vzdělávání, 
Participace, Vládnutí 

Institucionální 
kulturní změna   

v RPO 

Gender v org. 
podporující (RFO) 

a provádějící 
(RFO) výzkum 

Podpora 
mezinárodních 

projektů 

Gender v obsahu 
výzkumu a inovací 

                                         

                                                

Obsah 

Vedoucí  
prac. balíčku 

Financující 
partner 

Management 
Social Lab 

Role TA ČR 

18 x Social Labs Výstup 
projektu 

5x Gander Action 
Plan (GAP) 

1x soutěž 

35,8 PM 
Lidské zdroje 

38,0 PM - 

48 M Trvání  48 M 60 M 

Access to Risk Fin. & 
Innovation in SMEs, 
RRI in RFO Network, 

Diseminace 

Odpovědnost 
TA ČR 

Implementace GAP 
v RFO (2x příručka, 
Workshop, Výstava)   

3-4 projekty VaVaI 

Národní genderová 
statistika 

I. RRI 
Provázání výsledků 
VaVaI podporovaných z 
veřejných zdrojů v 9. RP  
s hodnotami, potřebami 
a očekáváním 
společnosti = RRI  

I. NewHoRRIzont 

II. GENDER 
Rovnost mužů a žen 
ve VO a role 
poskytovatelů v 
kulturní změně 

II. GEECCO 

III. GENDER 
Podpora integrace 
genderové dimenze 
do obsahu VaVaI v 
mezinárodní VS 
(program ZÉTA) 

III. GENDER NET + 

TA ČR  

€ 156,834.00 Náklady celkem   € 262,050.00 € 1,214,272.00 

ca € 700,000.00 z toho TA ČR € 0.00 € 0.00 





Evidence based policy – cíle – cesty –  
- implementace – Společnost 4.0  

• Cíle – strategické dokumenty, 
trendy – predikce vývoje, 
technology foresight 

        

• Cesty – zahraniční zkušenosti, 
legislativní omezení, metody a 
prostředky - programy a jejich 
korekce, pokročilé řízení 

         

• Implementace – evidence 
dosažených výsledků, 
implementační plány – 
užitečnost pro společnost, 
tvorba přidané hodnoty. 



    Děkuji za pozornost! 

www.tacr.cz 


