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HÒA SÉC VÀ NHỮNG CHƯƠNG

TRÌNH HOẠT ĐỘNG



SÁNG LẬP VÀ KHỞI ĐẦU HOẠT ĐỘNG TA CR
Việc sáng lập Cục công nghệ nước Cộng hòa Séc (tiếp theo chỉ viết „TA CR“) là một trong những bước thực 
hiện cải cách quan trọng trong hệ thống nghiên cứu, phát triển và đổi mới tại Cộng hòa Séc được thông qua 
bởi quyết định của chính phủ. Mục tiêu chính của bước cải cách này là đơn giản hóa và nâng cao, sắp xếp hợp 
lý hệ thống hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm tại Cộng hòa Séc, đảm bảo khả năng cạnh 
tranh trong khi lựa chọn các dự án nghiên cứu và phát triển để hỗ trợ, và đồng thời giảm gánh nặng hành 
chính một mặt từ phía các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ, một mặt từ phía những đối tượng nhận hỗ trợ. Việc 
sáng lập TA CR đã được chính thức thông qua sắc lệnh của bộ luật số 130/2002 Sb.,được phê duyệt bởi Luật 
số 110/2009 Sb. ban ngày 27 Tháng 3 năm 2009 có hiệu lực từ 1 Tháng 7 năm 2009.

Hoạt động của TA CR đã được khởi đầu thông qua việc Chính phủ bổ nhiệm hội đồng quản trị của TA CR vào 
ngày 12 tháng10 năm 2009. Ngay sau đó, Văn phòng TA CR được thành lập, với vai trò chính là đảm bảo các 
chương trình nghị sự hành chính và tổ chức liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật.

Các cơ quan khác của TA CR là Hội đồng nghiên cứu gồm 12 thành viên, là cơ quan đưa ra đường lối hoạt 
động của TA CR, và Ban kiểm soát, hội đồng chuyên gia mười thành thành viên được bổ nhiệm vào tháng 
3 năm 2011.

NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA TA CR
Phù hợp với các điều khoản của Đạo luật số 130/2002 Sb. nhiệm vụ chính của TA CR là chuẩn bị và thực hiện 
các chương trình nghiên cứu ứng dụng, phát triển thử nghiệm và đổi mới, qua đó góp phần tăng khả năng 
cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của Cộng hòa Séc.  Nhiệm vụ quan trọng khác của TA CR theo Đạo luật nêu 
trên bao gồm thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và khu vực tư nhân.  Phương tiện để thực hiện 
các nhiệm vụ này trước hết là sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính công quỹ để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển 
và đổi mới.



CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA SÉC

Chương trình ALFA hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm 

Chương trình đầu tiên do TA CR chuẩn bị với sự hợp tác của Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Giao thông 
vận tải và Bộ Môi trường là chương trình ALFA hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm.

Chương trình chú trọng vào việc tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân trong các dự án nghiên 
cứu, phát triển và đổi mới và nghiêm nghặt yêu cầu đồng tài trợ các dự án nghiên cứu, phát triển và đổi mới 
từ các nguồn tư nhân.

Theo chủ đề, chương trình hỗ trợ các dự án nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm trong các lĩnh vực 
công nghệ tiên tiến, môi trường, năng lượng và giao thông vận tải. Những lĩnh vực này được phản ánh trong 
cấu trúc của chương trình được chia thành ba tiểu chương trình:

Các tiểu chương trình và mục tiêu đặc trưng của chúng

PP1: Công nghệ tiên tiến, vật liệu và hệ thống
• Giảm yêu cầu đòi hỏi về vật liệu và năng lượng khi nâng cao chức năng sử dụng của sản phẩm bằng cách 
 sử dụng công nghệ tiên tiến;
• Nâng cao chức năng sử dụng của vật liệu;
• Nâng cao an toàn, tốc độ, chữ lượng và chất lượng của hệ thống chuyển tải thông tin.

PP2: Nguồn tài nguyên năng lượng, bảo vệ và tạo ra môi trường
• Giảm tác động của con người đối với môi trường;
• Giảm những hậu quả tiêu cực của thiên tai và phòng chống chúng;
• Tăng cường độ tin cậy và mức độ an toàn của năng lượng cung cấp từ các nguồn tái tạo;
• Đảm bảo hiệu quả cao của việc sử dụng năng lượng nhiên liệu;
• Nâng cao hiệu quả và tăng cường năng lực truyền tải năng lượng.



PP3: Phát triển giao thông bền vững
• Giảm tác động tiêu cực của các phương tiện giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đối với môi trường;
• Tăng cường sự an toàn của các phương tiện giao thông và giảm thiểu tai nạn;
• Tăng cường sự an toàn và tuổi thọ của cơ sở hạ tầng;
• Tăng lưu lượng giao thông bằng cách sử dụng viễn thông vận tải.

Đặc điểm của chương trình

Thời gian 2011 đến 2016
Đấu thầu vào những năm 2010, 2011 và 2012
Tổng kinh phí dự kiến 11,6 tỉ côrun Séc
Trong đó chi từ ngân sách nhà nước 7,5 tỉ côrun Séc (65 %)
Thời gian thực hiện dự án 2 đến 6 năm
Đối tượng nhận hỗ trợ xí nghiệp, cơ quan nghiên cứu

Trọng tâm của chương trình

• Chương trình hướng vào hỗ trợ các đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm; kết quả của 
chúng có tiềm năng cao để ứng dụng trong các sản phẩm, quy trình sản xuất và dịch vụ mới. 

Mục tiêu của chương trình
• Mục tiêu chính của chương trình là gia tăng đáng kể số lượng và chất lượng những kiến   thức mới trong 
 nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, vật liệu và hệ thống, 
 nguồn năng lượng, bảo vệ và tạo ra môi trường và phát triển giao thông bền vững, khi chúng sẽ được áp 
 dụng ở dạng đổi mới;
• Mục tiêu khác của chương trình là nhấn mạnh về các chủ đề liên ngành và cần thiết tiếp cận toàn diện để 
 giải quyết các dự án;
• Chương trình cũng nhằm nâng cao cường độ và hiệu quả hợp tác trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển 
 giữa các đối tác khác nhau, đặc biệt là giữa các xí nghiệp và các cơ quan nghiên cứu.

Các loại kết quả 
• bằng phát minh;
• thí điểm sản xuất, công nghệ đã được chứng minh;
• kết quả được pháp luật bảo vệ - mô hình hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;



• kết quả thực hiện kỹ thuật - nguyên mẫu, mẫu chức năng;
• phương pháp và cách thức được cấp chứng chỉ, và bản đồ với nội dung chuyên môn;
• phần mềm.

Quá trình đánh giá các đề xuẩt dự án

Văn phòng Cục công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR) đảm bảo ít nhất hai bản đánh giá phản biện   chuyên môn và 
một báo cáo ý kiến. Hội đồng của chương trình con tương ứng (RPP) được thành lập từ các báo cáo viên của 
dự án sẽ đánh giá các dự án theo các quy tắc và tiêu chuẩn của TA CR Thông qua Văn phòng TA CR trình bản 
đánh giá này lên Hội đồng chương trình. Hội đồng chương trình sẽ khách quan và không thiên vị đánh giá các 
đề xuất dự án và lập danh sách xếp thứ tự các dự án có lưu ý đến các ý kiến của Hội đồng chương trình con. 
Sau đó bảng danh sách xếp thứ tự này sẽ trình lên hội đồng quản trị TA CR để hội đồng đưa ra quyết định xếp 
thứ tự cuối cùng của những dự án này.

Đấu thầu công khai lần đầu trong lãnh vực nghiên cứu, phát triển và đổi mới của chương trình ALFA đã được 
công bố vào ngày 24 tháng 3 năm 2010. Trong tổng số 657 đề xuất dự án nhận được vào mỗi chương trình 
con riêng biệt, 256 dự án đã được lựa chọn để hỗ trợ. Trong tháng 7 năm 2011 đã công bố đẩu thầu công khai 
đợt hai  cho chương trình này. Đã nhận 832 đề xuất dự án và đã chọn 273 dự án để hỗ trợ. Vào thời điểm hiện 
nay đấu thầu công khai đợt ba sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2012.



Chương trình BETA đấu thầu công khai trong lĩnh vực nghiên cứu, 
phát triển thử nghiệm và đổi mới cho nhu cầu của các cơ quan hành 
chính nhà nước

Chương trình BETA hướng vào hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới chuyên dành cho nhu cầu của các cơ 
quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính không phải là nhà cung cấp hỗ trợ nghiên cứu, phát 
triển và đổi mới. Mục đích của chương trình này là để nâng cao thực tiễn hiện tại, phương pháp, cơ chế quản lý, 
hoạt động giám sát, cũng như các hoạt động khác như nâng cao dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin và ̣điều 
khiển và các phương thức dẫn đến tăng cao đổi mới, hiệu quả sử dụng và phân bổ hiệu quả các nguồn quỹ công. 
Chương trình được công bố thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 với số tiền phân bổ 640 triệu. côrun Séc. 

Vòng tuyển chọn đầu tiên trong chương trình BETA đã được Cục công nghệ của Cộng hòa Séc khởi tuyên bố 
ngày 10 tháng 2 năm 2011 đến ngày 22 tháng 5 năm 2012 đã công bố tổng cộng là 33 gói thầu công khai, 
trong 10 trường hợp chủ giao thầu (TA CR) đã quyết định lựa chọn những bảng giá mời chào phù hợp nhất. 

Đặc điểm của chương trình

Thời gian 2012 đến 2016
Xác định nhu cầu nghiên cứu hằng năm, đển năm 2015
Tổng kinh phí dự kiến 640 triệu côrun Séc
Trong đó chi từ ngân sách nhà nước 640 triệu côrun Séc (100 %)
Thời gian thực hiện dự án 1 đến 3 năm
Đối tượng nhận hỗ trợ xí nghiệp, cơ quan nghiên cứu
Mức độ hỗ trợ/ dự án tối đa 100% tổng chi phí hội đủ điều kiện

Trọng tâm
• Chương trình hướng vào hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới chuyên dành cho nhu cầu của các cơ 
 quan quản lý nhà nước dưới đây:
 – Tổng cục mỏ Cộng hòa Séc;
 – Tổng cục khảo sát và địa chính Cộng hòa Séc;



 – Bộ giao thông vận tải;
 – Bộ lao động và xã hội;
 – Bộ phát triển địa phương;
 – Bộ nội vụ;
 – Bộ ngoại giao;
 – Bộ môi trường;
 – Ủy ban quốc gia về an toàn hạt nhân.

• Chương trình được thực hiện bằng cách công bố từng việc mua sắm công khác nhau trong lãnh vực nghiên 
 cứu và phát triển dựa trên các yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Mục tiêu của chương trình
• Mục tiêu chính của chương trình là để nâng cao thực tiễn hiện tại, phương pháp, cơ chế quản lý, hoạt động 
 giám sát, cũng như thu thập các kiến thức mới, kỹ năng mới, dịch vụ mới , sản phẩm công nghệ thông tin 
 và ̣điều khiển mới và các phương thức sẽ được sử dụng cho quản lý hành chính nhà nước và dẫn đến  tăng 
 lên đổi mới và cũng tăng hiệu quả của hoạt động này
• Mục tiêu cụ thể được cấu trúc, phân chia tùy  theo các nhu cầu nghiên cứu của các cơ quan quản lý nhà 
 nước có liên quan. Nhu cầu nghiên cứu được hiểu là các dự án cụ thể sẽ được thực hiện bằng cách công 
 bố từng việc mua sắm công cộng khác nhau trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển.

Các loại kết quả 
• kết quả phản ánh trong quy chế pháp lý và tiêu chuẩn;
• kết quả phản ánh trong các hướng dẫn và quy chế ràng buộc không mang tính pháp lý trong phạm vi thẩm 
 quyền của nhà cung cấp liên quan;
• kết quả phản ánh trong các văn bản chiến lược và đường lối của các cơ quan nhà nước hay quản lý hành 
 chính công;
• kết quả được pháp luật bảo vệ - mô hình hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;
• kết quả thực hiện kỹ thuật  - nguyên mẫu, mẫu chức năng;
• phương pháp và cách thức được cấp chứng chỉ, và bản đồ với nội dung chuyên môn;
• phần mềm;
• bằng phát minh;
• tin tức nghiên cứu;
•  thí điểm sản xuất, công nghệ đã được chứng minh.



Quá trình đánh giá các đề xuẩt dự án

Việc đánh giá trong chương trình BETA được thực hiện trong hai bước. Đầu tiên mỗi cơ quan quản lý nhà 
nước có liên quan gửi dự thảo các nhu cầu nghiên cứu của họ. Sau đó các dự thảo được đánh giá chủ yếu từ 
phương diện thực hiện đủ các điều kiện của chương trình và sự cần thiết giải quyết vấn đề này. 

Đối với những nhu cầu nghiên cứu mà Hội đồng chương trình đề nghị và hội đồng quản trị Cục công nghệ (TA CR) 
phê duyệt, thì TA  CR sẽ thông báo mời đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Để chuẩn bị hồ sơ công bố 
các thông số đối với những nhu cầu nghiên cứu được chọn, TA CR sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước 
có liên quan. Quá trình lựa chọn nhà cung cấp, kể từ thời điểm công bố cho đến khi thông báo kết quả của 
việc mời thầu, sẽ được tiến hành phù hợp với Luật Đấu thầu. Những hồ sơ dự thầu nhận được sẽ được đánh 
giá trước tiên theo phương diện hội đủ điều kiện và sau đó theo phương tiện kinh tế. Chọn một nhà cung cấp 
có bảng cung cấp mời chào tốt nhất đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu theo quy định.



Chương trình OMEGA hướng vào hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng khoa 
học xã hội và phát triển thử nghiệm

Mục tiêu chính của chương trình OMEGA , được đề xuất cho giai đoạn sáu năm 2012-2017, là tăng cường các 
hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng khoa học xã hội. Số tiền phân bổ cho toàn bộ thời gian của 
chương trình sẽ đạt 386,4 triệu côrun Séc. Chủ yếu sẽ hỗ trợ những dự án có quy mô nhỏ hơn với thời gian 
tối đa hai năm, kết quả của chúng sẽ đóng góp tăng hiệu quả của các hoạt động về đường lối, phương pháp 
luận và quyết định trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong cuộc sống. Đợt đấu thầu công khai đầu tiên được 
công bố vào ngày 20 tháng 7 năm 2011. Trong tổng số 123 đề xuất dự án nhận được, 48 dự án đã được lựa 
chọn để hỗ trợ. Trong năm 2013 sẽ được công bố đấu thầu đợt thứ hai cho chương trình này.

Đặc điểm của chương trình

Thời gian 2012 đến 2017
Đấu thầu công khai vào những năm 2011, 2013 và 2015
Tổng kinh phí dự kiến 386,4 triệu côrun Séc
Trong đó chi từ ngân sách nhà nước 309 triệu côrun Séc (80 %)
Thời gian thực hiện dự án 1 đến 2 năm
Đối tượng nhận hỗ trợ  xí nghiệp (chỉ các công ty pháp nhân), cơ quan nghiên cứu
Mức độ hỗ trợ/ dự án tối đa 80% tổng chi phí hội đủ điều kiện

Mục tiêu của chương trình

Các mục tiêu chính của chương trình là để tăng cường các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng 
khoa học xã hội và ứng dụng những kết quả của các hoạt động này nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Cộng 
hòa Séc, cũng như nâng cao chất lượng lao động cũng như tổng thể cuộc sống của nhân dân và phát triển cân 
bằng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.



• Mục tiêu cụ thể  của chương trình là
 – Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách công; 
 – Thực hiện và thúc đẩy lợi ích công của Cộng hòa Séc;
 – Tăng cường khả năng cạnh tranh của Cộng hòa Séc trong khuôn khổ môi trường toàn cầu hóa;
 – Phát triển khu vực trong bối cảnh tham gia hội nhập châu Âu;
 – Dự báo phát triển kinh tế và xã hội của Cộng hòa Séc;
 – Phát triển xã hội, tối ưu hóa quá trình phân chia tầng lớp xã hội trong xã hội; 
 – Phát triển kiến thức và đổi mới xã hội.

Đặc điểm nổi bật

• Nghiên cứu và phát triển có tính chất liên ngành;
• Nhấn mạnh vào việc thu thập các kiến thức mới và áp dụng các kết quả trong thực tế;
• Đầu ra nâng cao hiệu quả các hoạt động đường lối, phương pháp luận và quyết định trong các lĩnh vực kinh 
 tế - xã hội.

Các loại kết quả 

• phương pháp và cách thức được cấp chứng chỉ, kể cả sơ đồ bản đồ với nội dung chuyên môn;
• phần mềm;
• kết quả phản ánh trong quy chế pháp lý và tiêu chuẩn;
• kết quả phản ánh trong các hướng dẫn và quy chế ràng buộc không mang tính pháp lý cho cơ quan có thẩm 
 quyền liên quan;
• tin tức nghiên cứu.

Quá trình đánh giá các đề xuẩt dự án

Văn phòng Cục công nghệ  (TA CR) đảm bảo ít nhất hai bản đánh giá   phản biè̉n chuyên môn và một báo cáo 
ý kiến. Hội đồng đánh giá chuyên môn (EHK)  được thành lập từ các nhà báo cáo viên chuyên môn của dự án 
sẽ đánh giá các dự án theo các quy tắc và tiêu chuẩn của TA CR Thông qua Văn phòng Cục công nghệ  (TA CR) 
trình bản đánh giá lên Hội đồng chương trình. Hội đồng chương trình sẽ khách quan và không thiên vị đánh 
giá các đề xuất dự án và lập danh sách xếp thứ tự các dự án có lưu ý đến các ý kiến của Hội đồng đánh giá 
chuyên môn. Sau đó bảng danh sách xếp thứ tự này sẽ trình lên hội đồng quản trị TA CR để hội đồng đưa ra 
quyết định xếp thứ tự cuối cùng của những dự án này.



Chương trình trung tâm thẩm quyền hỗ trợ phát triển hợp tác lâu dài 
trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đổi mới giữa khu vực công 
và tư nhân

Trong những chương trình mới của TA CR, chương trình rộng lớn nhất là chương trình Trung tâm thẩm quyền 
sẽ hỗ trợ những dự án có thể kéo dài đến tám năm. Chương trình này đã được chuẩn bị trên cơ sở các kết 
quả phân tích tập trung vào kinh nghiệm hiện có của Cộng hòa Séc với các chương trình có tính chất tương 
tự, cũng như các chương trình nước ngoài tương tự. Chương trình sẽ hỗ trợ thành lập và hoạt động của các 
trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong các lĩnh vực tiên tiến. Các trung tâm mới hình thành sẽ có 
nhiệm vụ tạo điều kiện cho sự phát triển hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, và đổi mới giữa 
khu vực công và tư nhân. Và đó là lý do tại sao chỉ có liên doanh có thành phần bao gồm các tổ chức nghiên 
cứu và các doanh nghiệp mới có thể tham gia chương trình này, bởi vì nhất thiểt yêu cầu họ đồng tài trợ cho 
các dự án với nguồn tài chính ngoài công lập. Thời hạn của chương trình là thời gian vào những năm 2012 
-2019 với lịch công bố ba đấu thầu công khai ở hai giai đoạn trong những năm 2011 (ngày 29 tháng 6), năm 
2013 và 2015. Tổng cộng trong khuôn khổ chương trình này sẽ phân chia 6 tỷ  côrun Séc. Đấu thầu công khai 
lần đầu đã được công bố vào ngày 29 tháng 6 năm 2011. Trong tổng số 128 đề xuất dự án nhận được, 22 dự 
án đã được lựa chọn để hỗ trợ. Trong năm 2013 sẽ được công bố đấu thầu đợt thứ hai cho chương trình này. 

Đặc điểm của chương trình

Thời gian 2012 đến 2019
Đấu thầu công khai vào những năm 2011, 2013 và 2015
Tổng kinh phí dự kiến 8,595 tỉ côrun Séc
Trong đó chi từ ngân sách nhà nước 6,016 tỉ côrun Séc (70 %)
Thời gian thực hiện dự án 4 đến 8 năm
Đối tượng nhận hỗ trợ xí nghiệp, cơ quan nghiên cứu
Mức độ hỗ trợ/ dự án tối đa 70% tổng chi phí hội đủ điều kiện
Tổng số trung tâm hỗ trợ dự kiến 35



Trọng tâm của chương trình

• Chương trình hướng vào hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, phát triển và  
 đổi mới trong các lĩnh vực tân tiến có tiềm năng ứng dụng cao và triển vọng để đóng góp đáng kể vào sự 
 phát triển năng lực cạnh tranh của Cộng hòa Séc; 
• Các trung tâm mới hình thành sẽ có nhiệm vụ tạo điều kiện cho sự phát triển hợp tác lâu dài trong lĩnh vực 
 nghiên cứu, phát triển, và đổi mới giữa khu vực công và tư nhân;
• Các đối tác của trung tâm sẽ đặt ra trọng tâm nghành nghề và mục tiêu nghiên cứu trong chương trình 
 nghiên cứu chiến lược, là liên kết quan trọng của các cơ quan cùng hợp tác và điều kiện tiên quyết quan 
 trọng cho việc hình thành và hoạt động của trung tâm.

Mục tiêu của chương trình

• Các mục tiêu chính của chương trình là tăng cường khả năng cạnh tranh của Cộng hòa Séc trong các ngành 
 tiên tiến có tiềm năng lớn để ứng dụng thành công trong quá trình đổi mới;
• Chương trình này nhằm mục đích kích thích các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu để thiết lập một 
 quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường nghiên cứu liên ngành, phát triển và đổi mới, và tăng mức độ linh 
 động của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu mới bắt đầu. 

Các loại kết quả 

• bằng phát minh;
• thí điểm sản xuất, công nghệ đã được chứng minh;
• kết quả được pháp luật bảo vệ - mô hình hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;
• kết quả thực hiện kỹ thuật - nguyên mẫu, mẫu chức năng;
• phương pháp và cách thức được cấp chứng chỉ, và bản đồ với nội dung chuyên môn;
• phần mềm.

Quá trình đánh giá các đề xuẩt dự án

Việc đánh giá trong chương trình Trung tâm thẩm quyền được thực hiện trong hai giai đoạn. Trong giai đoạn 
đầu, mỗi dự án sẽ được hai chuyên viên đánh giá là người Séc và hai chuyên viên đánh giá là người nước 
ngoài đánh giá, nhận xét và họ sẽ soạn thảo bản đánh giá phản biện chuyên môn. Sau đó các báo cáo viên 
(thành viên của Hội đồng chương trình) sẽ làm bản tóm tắt các ý kiến của chuyên gia phản biện trong khuôn 



khổ báo cáo đánh giá tóm tắt, tất cả bốn chuyên gia phản biện của đề xuất dự án này sẽ có ý kiến tới bản 
tường trình này.  Sau đó, Hội đồng chương trình sẽ thảo luận báo cáo đánh giá tóm tắt cùng với các ý kiến của 
các chuyên viên phản biện và dựa trên cơ sở đó soạn thảo bản đánh giá cuối cùng. Hội đồng chương trình 
cũng đề xuất thứ hạng của các đề xuất dự án,sau đó cùng với bản đánh giá của mình gửi trình lên hội đồng 
quản trị Cục công nghệ (TA CR), ̣để hội đồng phê duyệt những đề xuất dự án vào tiếp vòng hai của cuộc đấu 
thầu công khai.

Trong giai đoạn thứ hai của quá trình đánh giá, các đề xuất dự án được đánh giá bởi ba chuyên gia phản 
biện người Séc và báo cáo viên (thành viên Hội đồng đánh giá chuyên môn). Sau đó, các đề xuất dự án sẽ 
được thảo luận theo các quy tắc và tiêu chuẩn của TA CR tại Hội đồng đánh giá chuyên môn, Hội đồng đánh 
giá chuyên môn sẽ trình bản đánh giá của mình có kèm theo thứ hạng của các đề xuất dự án cho Hội đồng 
chương trình. Sau đó, Hội đồng chương trình thảo luận thứ hạng của các đề xuất dự án và chuyển tiếp các 
kết quả đánh giá của mình cho Hội đồng quản trị TA CR , để Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc phân bổ hay 
không phân bổ ngân sách hỗ trợ từ chương trình Trung tâm thẩm quyền.



Hợp tác của TA CR trong khuôn khổ hệ thống quốc gia về nghiên cứu, 
phát triển và đổi mới

TA CR trong khuôn khổ hệ thống về nghiên cứu, phát triển và đổi mới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính 
phủ trung ương trong việc chuẩn bị các chương trình hỗ trợ, thực hiện thông qua cách tiếp cận đường lối của 
từng ngành đã được phê duyệt trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Trong năm 2009 và 2010, TA CR đã hợp 
tác với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Môi 
trường và các Bộ khác không phải là nhà cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Với Bộ Giáo 
dục, Thanh niên và Thể thao đã tiến hành việc chuẩn bị cho chương trình Trung tâm thẩm quyền và ngoài ra 
cũng đang thảo luận các bước để hợp tác với các cơ quan nước ngoài có chức năng tương tự. Đồng thời cũng 
đã thỏa thuận về  hợp tác trong khi nhận các chuyên gia phản biện cho chương trình TA CR và trong khi phân 
tích các kết quả thu được từ OP VaVpl.

Các đối tác khác của TA CR, mà với họ
đã  thảo luận khả năng hợp tác trong
việc chuẩn bị các chương trình bổ sung
lẫn nhau, là Cơ quan Phát triển Kinh
doanh CzechInvest và GA CR của Cộng
hòa Séc. TA CR cùng với GA CR có trụ
sở tại cùng một địa chỉ, cả hai cơ quan
đã chuyển tới đây vào tháng 2 năm
2011.



Hợp tác với các cơ quan nước ngoài tương tự và các hoạt động quốc 
tế khác

Trong năm 2010 đã thực hiện hàng loạt các thủ tục cần thiết để  TA CR gia nhập vào mạng lưới tổ chức danh 
tiến châu Âu  TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) và vào tháng mười hai của năm đó, 
TA CR đã được tiếp nhận như là một thành viên thường trực của mạng lưới này.

Hiện tại đang chuẩn bị hợp tác với Viện Phát triển Công nghệ Kiat của Hàn Quốc (Korea Institute for Advancement 
of Technology).

TA CR cũng chuẩn bị chương trình hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thông qua các dự 
án chung và thông qua cơ quan đổi mới công nghệ TINA, nhằm mục đích năng cao số lượng và chất lượng 
những kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển sẽ thành công đưa vào thực tiễn và tăng cường khả năng 
cạnh tranh của Cộng hòa Séc, bằng cách hỗ trợ song phương hoặc hợp tác đa phương giữa những người tham 
gia hàng đầu của Cộng hòa Séc và nước ngoài. Chương trình sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh 
vực nghiên cứu và phát triển, thông qua các dự án liên doanh của các xí nghiệp và tổ chức nghiên cứu được 
hỗ trợ bởi TA CR và thông qua các cơ quan công nghệ và đổi mới danh tiếng của nước ngoài hoặc các cơ quan 
tương tự khác từ những quốc gia ngoài khối EU, EFTA  và Thụy Sĩ, với những cơ quan này TA CR vào thời điểm 
công bố đấu thầu sẽ ký kết thỏa thuận về sự hợp tác (sau đây gọi là „các cơ quan đối tác“), hoặc phụ lục bổ 
sung thỏa thuận về sự hợp tác sẽ cho phép để thực hiện sự hợp tác này.

Việc hoàn thành quá trình chuẩn bị cho chương trình này yêu cầu ký kết thỏa thuận về sự hợp tác với ít nhất 
với ba cơ quan có chức năng tương tự.

Liên hệ
Địa chỉ:
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
Điện thoại: 234.611.111
e-mail: info@tacr.cz




