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Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI 

a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy 

v oblasti VaVaI  

Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003  

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR (TA ČR) je nástrojem pro zajištění rozvojových 

aktivit TA ČR, jimiž dochází k analýze, systemizaci a metodickému uchopení zkušeností, které při plnění 

povinností daných §36a zákona č. 130/2002 Sb. agentura získala během své pětileté působnosti. 

Vzhledem k tomu, že v TA ČR byla soustředěna podpora aplikovaného výzkumu z více než poloviny 

resortů státní správy, jedná se o koncentraci poznatků z podpory VaVaI v nebývalém rozsahu, využitelné 

také pro další poskytovatele. 

Hlavním cílem projektu je zefektivnění poskytování podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ze strany 

TA ČR a dalších organizací veřejné správy, posílení odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti 

VaVaI, posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj ČR a do budoucna 

i sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory VaVaI.  

Dílčí cíle projektu: 

 Vytvoření podmínek pro tvorbu programů aplikovaného VaVaI, zejména v rámci TA ČR, jako 

nástroje k realizaci resortních politik. 

 Zefektivnění podpory VaVaI ve výzkumných a dalších organizacích, určených přednostně k 

odborné podpoře státní správy, a to zejména v programech TA ČR. 

 Zefektivnění a zkvalitnění činností TA ČR v oblasti analytických služeb jako základní metody 

zdůvodňování tvorby podkladů pro nastavení a hodnocení podpor. 

 Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR, a to nastavením agendy pro zajišťování této 

spolupráce a metodik (postupů) pro její efektivní fungování. 

 Vytvoření a zvýšení kvalifikace kapacit TA ČR pro metodické řízení, sběr zkušeností a informací a 

koordinaci virtuální platformy inovační politiky (platforma tzv. „think-tanků“ s expertízou v 

konkrétních oblastech inovační politiky), tzv. Inovační think-tank. 

 Zefektivnění poradenských služeb TA ČR ve všech fázích inovačního cyklu a pilotní ověření nově 

nastavených poradenských služeb, které přímo nebo nepřímo souvisí s podporou poskytovanou 

TA ČR. 

 Zavedení metody PCP v podmínkách ČR. 

 Zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI na základě zkušeností 

TA ČR a v podmínkách organizací veřejné správy. 
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Hlavním důvodem realizace projektu je, na základě existujících aktivit TA ČR naplňujících zákonem dané 

kompetence TA ČR a využití získaných zkušeností, rozvinout stávající aktivity a zvýšit tím efektivitu 

činností TA ČR. Výstupy projektu představují podklady, metodiky a doporučení pro efektivnější řízení 

a koordinaci podpory VaVaI a pro efektivnější fungování TA ČR jako jednoho z významných prvků 

uvedeného systému. Tyto výsledky projektu budou k dispozici k širšímu využití. 

Jak konstatuje věcný záměr zákona o VaVaI (březen 2015), oblast podpory VaVaI v ČR je rozdělena mezi 

řadu kapitol státního rozpočtu, bez výraznějšího propojení mezi nimi a bez větší koordinace jednotlivých 

aktérů i bez existence pevnější komunikační sítě pro sdílení zkušeností a sjednocování postupů. V rámci 

této sítě by měl být sledován společný záměr (zefektivnění podpory VaVaI) s různými motivacemi 

jednotlivých aktérů. 

V současné době chybí podklady pro zpřesnění kompetencí TA ČR a dalších orgánů veřejné správy 

působících ve VaVaI i podklady pro hodnocení kvality veřejných služeb v oblasti VaVaI. Toto je třeba řešit 

zmapováním a analýzou stávajících struktur, strategií, agend a činností a následnými návrhy 

organizačního re-engineeringu a re-designu celé oblasti VaVaI, jejíž významnou součástí je TA ČR. 

Navrhovaný projekt pak k těmto záměrům vytvoří podklady zpracováním existujících zkušeností. 

Harmonogram: 16 měsíců (1. 8. 2014 - 30. 11. 2015) 

Celkový rozpočet: 42 213 786 Kč 

Cílová skupina: Technologická agentura ČR, správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci 

těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady 

a jejich zaměstnanci. 

Klíčové aktivity: 

 KA1: Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy 

Cílem aktivity je vytvoření podmínek pro tvorbu programů aplikovaného VaVaI, zejména v 

rámci TA ČR, jako nástroje realizace resortních politik. (např. Programy Alfa a Epsilon) 

 KA2: Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy 

Tato aktivita je zaměřena na zefektivnění podpory VaVaI ve výzkumných a dalších 

organizacích, určených přednostně k odborné podpoře státní správy, a to zejména v 

programech TA ČR. (převážně Program Beta) 

 KA3: Nastavení a založení analytických služeb v rámci TA ČR 

Orientace aktivity je na zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti analytických služeb, jako 

základní metody zdůvodňování tvorby podkladů pro nastavení a hodnocení podpor 

(hodnocení dopadů, kontrafaktuální analýza). Jedná se např. o interim a závěrečné 

vyhodnocení programů Beta a Omega. 
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 KA4: Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR 

Cílem aktivity je zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR tak, aby bylo možné tyto 

experty vyhledávat, školit a zvyšovat jejich kvalifikaci k co nejlepšímu výkonu jejich role 

v hodnocení pro potřeby projektů TA ČR. 

 KA5: Příprava činnosti platformy pro inovační politiky 

Aktivita zajistí vytvoření a zvýšení kvalifikace TA ČR pro metodické vedení, sběr zkušeností 

a informací z inovačních prostředí pro potřeby a koordinaci virtuální platformy inovační 

politiky (platforma tzv. „think-tanků“ s expertízou v konkrétních oblastech inovační 

politiky). 

 KA6: Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR 

V rámci aktivity bude navržen způsob zefektivnění poradenských služeb TA ČR ve všech 

fázích inovačního cyklu a budou pilotně ověřeny nově nastavené poradenské služby, které 

přímo nebo nepřímo souvisí s podporou poskytovanou TA ČR. 

 KA7: Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání     

           zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody PCP/SBIR  

Cílem aktivity je zvýšit informovanost a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI 

na základě zkušeností TA ČR a v podmínkách organizací veřejné správy. Dále se jedná 

o vytvoření podmínek pro vyšší využití výsledků výzkumu a vzniklých inovací s následným 

dopadem na zvýšení efektivity veřejných politik zaměřených na podporu VaVaI. 

Tyto aktivity přispějí k plnění úkolů TA ČR daných § 36a, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., podle 

kterého TA ČR zabezpečuje: 

 přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro 

potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů 

a zadávání veřejných zakázek, 

 hodnocení a výběr návrhů programových projektů, 

 poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o 

 poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

 kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání 

účelové podpory, 

 hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi 

dosažených výsledků, 

 zpracování návrhu výdajů TA ČR a zpráv o její činnosti, 

 poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, 

zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví, 
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 podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové 

financování programových projektů, 

 jedná s pr í́slus nými orgány C eské republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti 

poskytované podpory se společným trhem, 

 spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami. 

Předpokládaná výběrová řízení v projektu: 

 VŘ 001 - Zpracování oponentur nad klíčovými výstupy v rámci všech klíčových aktivit  

 VŘ 002 - Přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí v rámci KA 2  

 VŘ 003 - Zajištění specifických analytických služeb s cílem provedení (pilotáže) v rámci KA 3  

 VŘ 004 - Zajištění zahraniční supervize v rámci PCP  

Hlavní výstupy projektu: 

 Strategická mapa VaVaI z hlediska potřeb TA ČR, 

 Scénář přípravy strategie VaVaI z hlediska role TA ČR, 

 Návrh modelu odborné podpory státní správy a doporučení pro jeho implementaci 

prostřednictvím programů TA ČR, 

 Metodiky pro implementaci odborných analytických služeb TA ČR, 

 Implementace principů modelu Starmetrix (USA), 

 Implementace referenčního modelu zpracovaného ve spolupráci agentur zapojených do TAFTIE, 

 Metodika pro nový management externích expertů v rámci TA ČR, 

 Funkční platforma mezinárodních inovačních center s nastaveným systémem pravidelné 

komunikace a rámce činnosti, 

 Metodika fungování poradenského centra TA ČR v oblasti přípravy a realizace projektů VaVaI, 

 Metodika poradenství TA ČR pro aplikaci výsledků VaVaI v praxi, 

 Metodika poradenství při stanovování charakteristik výzkumu v oblasti odpočtů výdajů na VaV ze 

základu daně z příjmů, 

 Metodika využití informačních zdrojů ve VaVaI, 

 Metodika vzdělávání veřejné správy pro oblast VaVaI, 

 Metodika implementace principů PCP/SBIR. 

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
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Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz 

http://www.esfcr.cz/

