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Soukromému sektoru nabízí Technologická agentura ČR (TAČR) zajímavý nástroj financování 
inovací. TAČR administruje dotační programy, které v příštích letech uvolní miliardy korun jak na 
samotný špičkový výzkum, tak na zvýšení šancí pro uplatnění již realizovaného výzkumu na trhu. 
Grant může pokrýt až 60 procent nákladů na projekt. 
 
Gama a Epsilon nejsou jen dvě náhodně vybraná písmena řecké abecedy. Jedná se o dva dotační 
programy Technologické agentury ČR, které v současné době nabízí finanční prostředky na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (VaV). Dotaci ze státního rozpočtu mohou využít jak 
výzkumné organizace, tak podnikatelé. 
 
TAČR byla vytvořena v roce 2009 za účelem zlepšit koordinaci veřejné podpory výzkumu a také 
podnítit intenzivnější spolupráci mezi výzkumníky a soukromými firmami. Za dobu své existence 
představila agentura sedm dotačních programů, které poskytují dlouhodobé granty na VaV. 
Výzkumníkům a vývojářům jistě udělala radost i výběrem jmen programů: Alfa, Beta, Gama, Delta, 
Epsilon a Omega, které doplňuje program s názvem Centra kompetence. Momentálně TAČR hodnotí 
podané žádosti o granty v programu Epsilon a připravuje vyhlášení veřejné soutěže v druhém 
podprogramu Gama. 
Miliardy připravené pro podnikatele i výzkumníky 
 
Investice do výzkumu a vývoje jsou považovány za jeden z klíčových nástrojů k ekonomické 
prosperitě země. Otisk této logiky je možné nalézt i ve vnitřní architektuře dotačních programů 
spravovaných Technologickou agenturou ČR. Jejich základním posláním je totiž díky kvalitní 
výzkumné a vývojářské práci zlepšit pozici českého průmyslu ve světové konkurenci. Pro víceleté 
programy podpory Epsilon a Gama proto jsou - a v příštích letech i budou - ze státního rozpočtu 
vyčleněny velmi zajímavé částky. V prvním případě činí celková suma alokovaná z veřejných zdrojů 
9,7 miliardy korun, ve druhém podpoří stát projekty částkou 1,8 miliardy korun. 
 
Firmy chtějí inovace, ale nevědí, kde na ně vzít peníze a co do nich započítat - čtěte ZDE 
 
Zatímco Epsilon podporuje přímo VaV projekty s potenciálem rychlého uplatnění se v nových 
produktech, výrobních postupech a službách, Gama se zaměřuje na podporu ověření výsledků již 
realizovaných VaV projektů a přípravu jejich komerčního využití. V obou případech jsou peníze určené 
jak pro výzkumné organizace, tak pro podnikatelské subjekty. 
Oč běží v Epsilonu? 
 
Podporu v  programu Epsilon mohou získat pouze projekty, které mají vysoký potenciál rychlého 
uplatnění na trhu. V praxi to znamená, že mohou uspět jen ty, jež do ukončení prací přinesou některý 
z následujících výsledků: 
 
patent 
prototyp či funkční vzorek 
poloprovoz, ověřená technologie 
software 
průmyslový vzor 
certifikovaná metodika 
 
Daňové odpočty: neprávem opomíjená možnost podpory výzkumu a vývoje - čtěte ZDE 
 
Kromě úsilí o inovativnost výsledků VaV aktivit je důležitou podmínkou také soulad zaměření projektu 
s národními prioritami, jimiž jsou konkurenceschopná znalostní ekonomika, udržitelná energetika a 
životní prostředí. 
 
Program byl vládou schválen na sklonku minulého roku a podpora projektů bude realizována mezi lety 
2015 až 2025. Celkově je na granty připraveno 9,7 miliardy korun ze státního rozpočtu. Maximální 
povolená míra podpory za celý program činí 60 procent uznatelných nákladů, její výše se však v 



konkrétních případech liší podle velikosti podniku a případné spolupráci s výzkumnou organizací. 
Průměrně se počítá s částkou 10 milonú korun na jeden projekt, který by mohl trvat tři až čtyři roky. 
 
Získáním dotace bude možné pokrýt náklady na mzdy, subdodávky, cestovné, ochranu duševního 
vlastnictví, provozní a režijní náklady na drobný hmotný i nehmotný majetek či materiál, nájemné a 
administrativu. První veřejnou soutěž o dotaci TAČR vyhlásila v květnu tohoto roku a hodnotitelé nyní 
posuzují kvalitu projektů, které splnily podmínky soutěže. Podle posledních informací bylo vyřazeno 8 
projektů, hodnotí se tedy 717 žádostí o grant. Další veřejné soutěže budou vyhlašovány pravidelně 
každý rok alespoň do roku 2018. 
Gama zvýší šanci na uplatnění 
 
Pro soukromý sektor je taktéž relevantní Podprogram 2 dotačního programu Gama. Zajímavý je 
zejména v situaci, kdy podnikatel shání veřejnou podporu na praktické využití již získaných výsledků 
VaV činností. Rozsah podporovaných aktivit je poměrně široký a sahá od dokončení funkčnosti 
prototypů, přes posouzení technologických schopností až po analýzu dopadů na životní prostředí. 
 
Podpořený projekt musí dosáhnout alespoň jednoho z následujících cílů: 
 
patent 
prototyp či funkční vzorek 
poloprovoz, ověřená technologie 
software 
průmyslový a užitný vzor 
 
Program Gama bude fungovat do roku 2019, veřejné soutěže o podporu projektů mají být 
vyhlašovány každoročně, v případě Podprogramu 2 až do roku 2017. Celkem se přes Gamu rozdělí 
1,8 miliardy korun ze státního rozpočtu, pro firmy je připravena větší část této sumy - 1,2 miliardy. 
Výzva k podávání žádosti by měla být zveřejněna v nejbližších měsících. 
 
Rovněž v případě programu Gama se odlišuje míra veřejné podpory v závislosti na velikosti podniku, 
základní sazba byla ovšem stanovena na 50 procent u aplikovaného výzkumu a 25 procent u 
experimentálního vývoje. Způsobilé výdaje se neodlišují od výše zmíněného přehledu týkajícího se 
programu Epsilon. 
K dotacím není zase tak daleko 
 
Soukromému sektoru se díky aktivitám Technologické agentury ČR nabízí zajímavý nástroj 
financování inovací. Možnost je zajímavá zejména pro firmy zabývající se doopravdy špičkovým 
výzkumem a vývojem. Tematický záběr grantů je poměrně široký, stejně tak nabídka dotací 
zohledňuje i různé fáze realizace projektů. TAČR podporuje jak samotné VaV aktivity, tak cílí na 
zvýšení šancí již uskutečněného výzkumu pro uplatnění na trhu. 
 
Stát zaplatí firmám za bádání. Na vývoj a testování bude nově možné získat evropské peníze - čtěte 
ZDE 
 
Kromě detailní znalosti podmínek dotační programů je vhodné sledovat činnost TAČR, příjem žádostí 
o dotace totiž obvykle netrvá déle než dva měsíce. Je tedy potřeba zareagovat včas, ještě lepší je mít 
žádost o grant předpřipravenou. Podmínky výzev se sice nezveřejňují s předstihem, zkušení odborníci 
však dokáží pravděpodobnost získání podpory posoudit, případně žádost zpracovat takovým 
způsobem, aby měla při hodnocení velkou šanci na úspěch. 


