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Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže 

3. veřejná soutěž programu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1 

1. Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou 

seřazeny dle ID čísel návrhů projektů) 

Číslo 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 

Názvy 
organizací 

všech 
dalších 

účastníků 
projektu 

TG03010009 Podpora procesu komercializace 
výsledků výzkumu a vývoje na 
Ústavu experimentální botaniky AV 
ČR v.v.i. 

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ 
BOTANIKY AV ČR, v.v.i. 

 

TG03010018 Aplikace výsledků výzkumu pro 
podporu udržitelného managementu 
půdy, vody a krajiny v praxi 

Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i. 

 

TG03010020 Aktivity Proof-of-Concept na ČZU v 
Praze 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze 

 

TG03010027 Posílení aktivit proof-of-concept na 
Jihočeské univerzitě 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

 

TG03010030 Technika pro konkurenceschopnost 
zemědělství 

Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v. v. i. 

 

TG03010032 Ověření výsledků výzkumu a vývoje 
v SVÚM pro jejich následné komerční 
využití v průmyslu 

SVÚM a.s.  

TG03010035 ÚHKT: Úspěšná komercializace 
hematologických, 
hematoonkologických a 
imunoterapeutických produktů 

ÚSTAV HEMATOLOGIE A 
KREVNÍ TRANSFUZE 

 

TG03010037 Vývoj technologií zpracování 
hliníkových slitin a jejich ověření v 
aplikované sféře. 

Vysoká škola technická a 
ekonomická v Českých 
Budějovicích 

 

TG03010038 Rozvoj systému podpory `Proof-of-
concept` na VÚVeL 

Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství, v.v.i. 
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Číslo 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 

Názvy 
organizací 

všech 
dalších 

účastníků 
projektu 

TG03010042 Inovace čerpadel a systémů čerpání 
tekutin 

CENTRUM HYDRAULICKÉHO 
VÝZKUMU spol. s r.o. 

 

TG03010046 Komercializace výsledků výzkumu 
realizovaných v Ústavu přístrojové 
techniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav přístrojové techniky AV 
ČR, v.v.i. 

 

TG03010048 Komercializace výsledků 
zoologického výzkumu - aplikace 
využitelné v praktické ochraně 
přírody 

Ústav biologie obratlovců AV 
ČR, v.v.i. 

 

TG03010052 Komercializace na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně 

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně 

 

2. Seznam návrhů projektů, které nesplnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů 

jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů) 

Číslo 
projektu 

Název projektu 
Název organizace hlavního 

uchazeče 

Názvy 
organizací 

všech 
dalších 

účastníků 
projektu 

TG03010019 ITA VFU Brno - Program ověření 
technické proveditelnosti 

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno 

 

 


