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Praktický průvodce podporou 
aplikovaného výzkumu



Než začnete řešit

ujasněte si cíl a cestu 
k jeho dosažení

uvědomte si rizika, která projekt přináší, 
a eliminujte je 

aktivně sledujte informační kanály TA ČR

vytvořte si odpovědný a reálný finanční 
plán projektu

zajistěte kompetentní a spolehlivý realizační tým

seznamte se se zadávací dokumentací 
a všeobecnými podmínkami

ujistěte se, že projekt ještě nebyl řešen,
pomůže vám starfos.tacr.cz

domluvte si osobní konzultaci s jedním 
z naších regionálních koordinátorů

+

+



Naše programy

TREND ÉTA

DELTA 2

ZÉTA

THÉTA

KAPPA

výsledky s potenciálem
pro konkurenceschopnost
–  nové produkty, výrobní 
postupy a služby

podpora inovačního 
potenciálu
společenských věd, 
humanitních věd 
a umění. 

mezinárodní spolupráce 
v aplikovaném
výzkumu převážně
u zemí mimo EU

rozvoj znalostí a výzkumu 
prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce mezi subjekty 
z ČR a partnery z Norska, 
Lichtenštejnska a Islandu

modernizace
energetického sektoru,  
včetně výzkumu ve veřejném
zájmu a energetických 
strategií

podpora začínajících 
výzkumnic a výzkumníků 
v inovačních aktivitách 
a kultuře rovných 
příležitostí

DOPRAVA 2020+

modernizace dopravního
sektoru s ohledem 
na udržitelnost, bezpečnost 
a společenské potřeby

Prostředí pro život

zdravé a kvalitní 
životní prostředí 
a udržitelné využívání 
přírodních zdrojů

GAMA 2
ověřování výsledků VaV 
vzniklých ve výzkumných 
organizacích pro praktické 
uplatnění a komerční využití

podpora budování 
stabilní a dlouhodobé 
základny aplikovaného 
výzkumu. Realizace 
kvalitního výzkumu podle 
potřeb aplikační sféry 

Národní centra 
kompetence

ERA-NET 
Cofundové výzvy
podpora výzkumné
spolupráce s partnery
z evropských 
a mimoevropských zemí



TREND

ÉTA

DELTA 2

ZÉTA

THÉTA

KAPPA

Který program je pro mě

Jaké barvy vám vyšly nejčastěji?

Technickým oborem

Společenskými 
a humanitními obory

Zachytáváním 
a ukládáním uhlíku

Chci spolupracovat
se zahraničními odborníky 

Chci zapojit studenty 
a mladé výzkumníky

/výzkumnice

Energetikou

Zabývám se

Přiřaďte svůj projekt k jednotlivým kritériím a spočítejte si, jaká 
barva se u daných kritérií vyskytovala nejčastěji. To vám pomůže 
přiřadit svůj projekt k jednomu z našich programů. Pořád si nejste 
jistí? Navštivte naše stránky www.tacr.cz a zjistěte o našich 
programech víc!

*  Obraťte se na příslušného regionálního koordinátora

Regionální kontaktní
místa*

?

?

Prostředí pro život
DOPRAVA 2020+

Dopravou

Životním 
prostředím

Uvítám osobní
konzultaci

ERA-NET 
Cofundové výzvy 
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PODÁNÍ 
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3 ROKY

Životní cyklus projektu

Co vás čeká před realizací

*  Jedná se o průměrnou dobu realizace projektů. U specifických projektů se délka může lišit. 



Technologická agentura ČR
Regionální kontaktní místa

brno-rkm@tacr.cz

jihlava-rkm@tacr.cz

liberec-rkm@tacr.cz

ostrava-rkm@tacr.cz

pardubice-rkm@tacr.cz

usti-rkm@tacr.cz

zlin-rkm@tacr.cz

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
praha-rkm@tacr.cz

Harmonogram veřejných soutěží 
naleznete na našich stránkách


