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Technologická agentura ČR převzala předsednictví sítě 30 evropských agentur 

 

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko převzal v pátek 25. listopadu 2016 v 

Bruselu z rukou Laure Reinhart z francouzské agentury Bpifrance roční předsednictví sítě 30 

evropských inovačních agentur TAFTIE.  

 

Síť TAFTIE sdružuje 30 organizací z 28 evropských států. Mezi nejznámější patří například rakouská 

FFG, finská agentura TEKES, izraelský MATIMOP, polská agentura PARP, dánská DASTI a další. Za 

Českou republiku je členem TAFTIE Technologická agentura ČR, která se do práce TAFTIE zapojila 

v prosinci 2010. 

Technologická agentura ČR získala členstvím v síti TAFTIE přístup k obrovskému zdroji informací 

a zkušeností, které mohou být využity v jejím dalším rozvoji i v přípravě dalších programů 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kromě toho se aktivním zapojením do 

aktivit této sítě a jejich pracovních skupin bude agentura moci podílet na formování strategie budoucí 

podoby evropského výzkumného a inovačního prostoru a podpory konkurenceschopnosti členských 

zemí.   

Pro tým TA ČR znamená předsednictví v čele TAFTIE připravit v Praze v roce 2017 tři expertní setkání 

na téma Centra kompetence, jejich spolupráce na národní i evropské úrovni a hodnocení inovační 

kapacity členských zemí TAFTIE. Další důležitou akcí bude organizace výroční konference na téma 

zpracování velkého množství dat při podpoře výzkumu a vývoje. Závěrečné Policy Forum se bude 

konat v Bruselu, bude věnováno společnému financování regionálních, národních a mezinárodních 

programů. Kromě toho bude trojčlenný předsednický tým TA ČR po celý rok řídit práci sítě TAFTIE 

a plnit roli jejího předsedy, tajemníka a pokladníka. Pro TA ČR je to příležitost získat užší kontakty na 

evropské odborníky v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací ze špičkových agentur a navázat 

s nimi hlubší spolupráci.   

„Zapojení v síti TAFTIE nám umožňuje sdílet ty nejlepší zkušenosti a informace z partnerských agentur, 

které stejně jako my podporují výzkum, vývoj a inovace. Je pro mě velkou ctí že jsme převzali pomyslné 

žezlo předsednictví v této síti a bude nám umožněno ukázat, na jak vysoké úrovni je český výzkum,“ uvedl 

Petr Očko, předseda TA ČR. 

 

 

 

 



 
Co je to TAFTIE 

TAFTIE je  Evropská síť inovačních agentur. TAFTIE vznikla v roce 1992, oficiální sídlo má v Paříži.  

Její členové velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy tím, že podporují 

inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji 

a inovacích. 

Cílem TAFTIE je podpořit spolupráci národních agentur, uskutečňujících národní technologické 

programy. Umožňuje národním organizacím sdílet nejlepší práce ve výzkumu, vývoji a inovacích 

a spolupracovat na evropské úrovni. TAFTIE spolupracuje rovněž s Evropskou komisí 

a s mimoevropskými partnery. Pro členské země je TAFTIE  cenným zdrojem kontaktů, informací 

a zkušeností. 

Síť TAFTIE sdružuje 30 organizací z 28 evropských států. Mezi nejznámější patří například rakouská 

FFG, finská agentura TEKES, izraelský MATIMOP, polská agentura PARP, dánská DASTI a další. Za 

Českou republiku je členem TAFTIE Technologická agentura ČR, která se do práce TAFTIE 

zapojila v prosinci 2010. 

 

 

Tým TA ČR přebral v Bruselu předsednictví TAFTIE na rok 2017 

Zleva: Patrick Cornet, Laure Reinhart (Bpifrance), Joanne Goede, Christian Dubarry (Bpifrance), Milena 

Vicenová, Petr Očko a Kristýna Volfová (TA ČR) 

Kontakt: Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR, E: drabkova@tacr.cz, T: 777 016 525 


