Zápis z 67. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
21. 7. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Kebo, Pospíšil, Bunček
hosté: Bartošová, Hladík, Chroustová, Pazour, Procházková
Omluveni:
Janeček
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 66. zasedání přTA ČR ze dne 7. 7. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo se dohodlo, že bude existovat pouze jedna kategorie odměny pro
oponenty za posudek v programu CK. Předsednictvo diskutovalo také možné odměny
za průběžné kontroly projektů na místě, tato záležitost bude dále řešena.
3. Chroustová informovala, že informační semináře k programům ALFA a OMEGA se
uskuteční 12.8. v Praze (za přTA se zúčastní Pospíšil) a 16.8. v Brně (za přTA se
zúčastní Pospíšil a Bunček).
4. Předsednictvo konstatovalo, že je nutné, aby zápisy z jednání VR i KR byly
zveřejňovány na webu TA ČR. Konstatovalo dále, že poskytování informací o
projektech, které budou předmětem případných stížností ke KR, je možné pouze
v písemné formě v přesně dohodnutém rozsahu, který bude stvrzen protokolem.
Dohodlo se, že v září bude iniciováno společné zasedání KR a přTA.
5. Předsednictvo diskutovalo program společného výjezdního zasedání VR a přTA dne
9.9. v Pardubicích. Dohodlo se, že bude postupováno podle bodů programu
navržených Bunčekem, přičemž v závěru zasedání bude diskutován koncepční souhrn
plánovaných aktivit. Členové přTA vypracují podklady ke „svému“ bodu programu,
výzkumné radě bude před společným zasedáním zaslán program s tematickými
okruhy.
O: členové přTA
T: 4.8.2011
6. Hladík uvedl, že v současné situaci (omezení nárůstu tabulkových míst) není možné
vytvoření plnohodnotného analytického a koncepčního oddělení uvnitř KaTA.
Předsednictvo podpořilo navržený model, kdy za analytické práce spojené
s vyhodnocováním programů budou odpovědni manažeři jednotlivých programů, kteří
budou moci využívat externí kapacity. Klusáček připomněl potřebu vypracování
akčního plánu založeného na strategii TA ČR, na základě kterého by bylo možno
požadavek na analytické a koncepční kapacity argumentačně podložit a požádal
Hladíka o přípravu jeho pracovní verze.
O: Hladík
T: 4.8.2011
7. Předsednictvo konstatovalo, že podle informace sRVVI výroční zpráva TA ČR za rok
2011 musí obsahovat také kapitolu týkající se činnosti VR, vhodné by bylo též zařadit
stručnou kapitolu o činnosti KR (která předkládá zprávu o činnosti Poslanecké
sněmovně PČR) a požádalo KaTA o přípravu struktury zprávy, která bude tuto
skutečnost zohledňovat. Hladík bude e-mailem informovat VR a KR.

O: KaTA
O: Hladík

T: 26.7.2011
T: 28.7.2011

8. Hladík informoval o výsledku auditorské zprávy TA ČR za rok 2010.
9. Předsednictvo schválilo strategii komunikace TA ČR s médii, revizi webu TA ČR a
mediální plán na srpen a září 2011. Dohodlo se, že při vyhlášení druhého kola
programu CK budou mediálně komentovány výsledky kola prvního.
10. Klusáček informoval, že dokument se strategií TA ČR (viz příloha tohoto zápisu) byl
poskytnut výzkumné radě k závěrečným připomínkám, předpokladem je schválení
konečné verze dokumentu na společném zasedání VR a přTA dne 9.9.
11. Předsednictvo provedlo drobné změny ve statutech RP a EHK TA ČR. Finální verze
pro schválení na příštím zasedání přTA bude rozeslána Bunčekem.
O: Bunček
T: 27.7.2011
12. Hladík prezentoval plánovaný program jednání s APVV dne 26.7., za přTA se jednání
zúčastní Klusáček a Janeček.
13. V reakci na dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové se žádostí o nominaci
kandidátů na členy Panelu poskytovatelů podpory VaVaI nominovalo předsednictvo
za TA ČR Bunčeka. Odpověď na dopis připraví KaTA. Klusáček v této souvislosti
upozornil na možnost přihlášení do expertních panelů pro přípravu národních priorit
aplikovaného VaVaI na webu www.priority2030.cz a požádal KaTA, aby o této
možnosti byli informováni oponenti.
O: KaTA
T: 25.7.2011
14. Předsednictvo vzalo na vědomí rozhodnutí ÚOHS k VZ na IS TA ČR a informaci
Hladíka o podání rozkladu ze strany TA ČR, že rozhodnutí nelze vyhovět vzhledem
k tomu, že bylo vydáno až po uplynutí zákonné lhůty.
15. Předsednictvo vzalo na vědomí opatření k publicitě projektů TA ČR připravená
Bunčekem.
16. Hladík informoval, že do expertní pracovní skupiny EK v oblasti inovací (public
procurement) byla za TA ČR nominována Kohoutová.
17. Pospíšil informoval o jednání se sekretariátem RVVI o programu TINA. Uvedl mj., že
program bude muset být negociován v Bruselu, neboť se týká třetích zemí (zemí mimo
EU).
18. Předsednictvo se dohodlo na podání tří připomínek k Metodice hodnocení výsledků
(hodnocení programů, poměr 85:15 a hodnocení patentů), do tabulky je zpracuje
Pospíšil.
O: Pospíšil
T: 26.7.2011
19. Bunček informoval o jednání se sRVVI o programu EFKOM. Upozornil na dva hlavní
problémy, a sice samostatný podprogram na podporu proof of concept výhradně pro
VO navrhovaný členem VR a výši míry podpory pro VO a její soulad s Rámcem.

20. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové ohledně
převodu systemizovaných míst. Klusáček v této souvislosti upozornil na nutnost
provázání věcného obsahu dopisu s akčním plánem ke strategii TA ČR. Předsednictvo
požádalo Hladíka o samostatné zhodnocení tohoto tématu.
O: Hladík
T: 4.8.2011
21. Klusáček informoval, že vzhledem k plánovanému přihlášení TC AV ČR do 2. výzvy
programu ALFA bude třeba nahradit Ing. Janošece v RP ALFA a požádal členy přTA
o zvážení možných kandidátů.
22. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 28. července 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

Příloha k zápisu z 67. zasedání předsednictva TA ČR

Strategie Technologické agentury ČR
STRATA 2020
… od myšlenek k aplikacím
Tato strategie Technologické agentury – STRATA 2020 – byla připravena v návaznosti na
Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR, analýzu konkurenceschopnosti ČR,
připravenou Národní ekonomickou radou vlády a klíčovou iniciativu strategie Evropa 2020 Unie inovací.
Mise
Posláním TAČR je vytvářet a realizovat efektivní a transparentní systém podpory
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (aplikovaný VaVaI) v celé jeho šíři
tak, aby výrazně přispíval k naplňování sociálních a ekonomických potřeb České republiky a
k růstu její globální konkurenceschopnosti.
TAČR se podílí na koncepční orientaci a formování výzkumného prostředí ČR, na přípravě
Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, zpracovává strategické dokumenty v oblasti
aplikovaného VaVaI, připravuje a implementuje programy v této oblasti. Prostřednictvím
svých orgánů TA ČR hodnotí a kontroluje průběh řešení a plnění programových projektů a
jimi dosažených výsledků, provádí nezávislou analýzu potřeb společnosti, navazuje a rozvíjí
mezinárodní spolupráci. Agentura spolupracuje při přípravě programů s ostatními rezorty a
s poskytovateli podpory v oblasti VaVaI svou činností podporuje účinnou spolupráci mezi
výzkumnými organizacemi a aplikační sférou a přispívá k dosažení strategických
ekonomických a společenských cílů České republiky při respektování zásad udržitelného
rozvoje. Agentura je hlavní organizací, která realizuje státní politiku v oblasti aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací na jejíž tvorbě se podílí.
Vize
Technologická agentura ČR se stane klíčovou složkou národního systému podpory
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice. Bude se podílet
na vytváření národní politiky a národní koncepce aplikovaného VaVaI a bude přispívat k její
efektivní implementaci.
Klíčové hodnoty
Práce TA ČR je založena na respektování klíčových hodnot a principů – podpora
konkurenceschopnosti ČR, efektivnost a provázanost systému podpory VaVaI, orientace
programů agentury na podporu plnění strategických cílů České republiky, efektivní využívání
veřejných prostředků na realizaci programů i na zajištění provozu agentury, transparentnost
rozhodování, pravidelná evaluace přínosů podpořených projektů a celých programů a
uživatelská přátelskost agenturních procedur.

Strategické cíle
Strategie Technologické agentury ČR – STRATA 2020 - je založena na hlavním cíli a osmi
strategických cílech:
Strategické cíle:
Cíl 1: Vybudovat
postavení
Technologické
agentury
součásti národního systému výzkumu, vývoje a inovací

ČR

jako

klíčové

Cíl 2: Vytvořit komplexní systém podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
v ČR
Cíl 3: Zajistit efektivní využití veřejných prostředků na podporu aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací včetně evaluace výsledků a jejich dopadu
Cíl 4: Posílit dlouhodobou efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru v
aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích
Cíl 5: Stimulovat soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací
Cíl 6: Aktivně podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce ČR v aplikovaném
výzkumu, vývoji a inovacích
Cíl 7: Zajistit poradenský a konzultační systém pro řešitele projektů a uživatele jejich
výsledků
Cíl 8: Vytvořit účinný systém šíření informací o výsledcích projektů podporovaných
Technologickou agenturou ČR a příkladech jejich úspěšných realizací

Realizace vize
Vize bude realizována dosažením strategických cílů s využitím potřebných nástrojů a za
předpokladu vytvoření a realizace systémových podmínek pro jejich uplatnění.

Cíl 1:

Vybudovat postavení Technologické agentury ČR jako klíčové
součásti národního systému aplikovaného výzkumu, vývoje a
inovací

Technologická agentura se stane integrální klíčovou součástí systému výzkumu, vývoje a
inovací v ČR s odpovědností za rozvoj výzkumného a inovačního prostředí v souladu se
strategií ČR v této oblasti. Technologická agentura bude v rámci svých činností a kompetencí
usilovat o naplnění cílů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací započaté v roce 2008 a
stane se hlavním poskytovatelem účelové podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR
včetně zahraniční spolupráce v této oblasti. Technologická agentura bude respektovaným
partnerem ústředních orgánů státní správy odpovědných za politiku výzkumu, vývoje a
inovací.

Nástroje pro dosažení cílů


TA ČR se bude aktivně zúčastňovat přípravy všech strategických dokumentů
v oblasti podpory VaVaI, bude připravovat návrhy vlastních programů podpory, které

přispějí k naplňování národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti
bude úzce spolupracovat s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace, která je za
tvorbu politiky VaVaI ze zákona odpovědná.


TA ČR bude spolupracovat s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy
odpovědnými za tvorbu a implementaci resortních koncepcí v oblasti VVI při
formulaci nových či modifikaci stávajících programů podpory VaV.



TA ČR bude úzce spolupracovat s MPO, MŠMT, GA ČR a dalšími orgány veřejné
správy za účelem zajištění komplementarit podpůrných opatření v oblasti VaVaI a
s cílem vytvořit komplexní vzájemně provázaný systém podpory výzkumu, vývoje a
inovací v ČR. V takovém systému bude Technologická agentura podporovat
aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Podmínky pro uplatnění nástrojů


TA ČR bude přizvána k přípravě všech strategických dokumentů, které se týkají
oblasti výzkumu, vývoje a inovací (obecně konkurenceschopnosti České republiky
založené na znalostní ekonomice) s možností ovlivňovat jejich obsah a delegovat
členy do relevantních pracovních týmů.



TA ČR vytvoří zásady pro tvorbu programů aplikovaného výzkumu a vývoje, které
budou respektovány při realizaci rezortních koncepcí ústředními orgány státní
správy.

Cíl 2: Vytvořit komplexní systém podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a
inovací v ČR
Technologická agentura ČR postupně vytvoří systém podpory aplikovaného VaVaI, slučitelný
se společným trhem EU, založený na strategii agentury do roku 2020 a na analýze potřeb
společnosti. Vytvořený systém podpory bude vhodnými nástroji pokrývat oblasti od vzniku
vědeckého poznatku až do fáze jeho transferu do inovací a jejich uplatnění. Technologická
agentura ČR se postupně stane základním článkem systému podpory VaVaI, který navazuje
na podporu základního výzkumu a cíleně generuje výstupy pro aplikační sféru. V hraničních
oblastech bude TA ČR účinně spolupracovat s dalšími poskytovateli podpory s důrazem na
uplatnění nových interdisciplinárních aktivit s vysokým potenciálem inovativních řešení pro
potřeby rozvoje ČR.

Nástroje pro dosažení cílů:
•

TA ČR bude cíleně rozvíjet své základní portfolio dotačních programů, které budou
tvořit tematické programy a tematicky nespecifikované programy.

•

Tematické programy budou zaměřeny zejména na podporu aplikovaného VaVaI
směřujícího k naplnění dlouhodobých prioritních cílů stanovených vládou
(orientovaný výzkum), které jsou založeny na identifikovaných socio-ekonomických
potřebách ČR.

•

Tematicky nespecifikované programy se zaměří na systémové oblasti a horizontální
cíle politiky výzkumu, vývoje a inovací (např. programy na podporu spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích, programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v
MSP) včetně mezioborových aktivit. V rámci tematicky nespecifikovaných programů
bude TA ČR navazovat na zahraniční zkušenosti a bude zavádět a rozvíjet nové
nástroje podpory v této oblasti.

•

Bude vytvořen vhodný systém na využívání aplikačního potenciálu výsledků výzkumu
a vývoje dosažených s podporou TA ČR.

•

TA ČR se zaměří na podporu dlouhodobě efektivně fungujících strategických center
v klíčových oblastech aplikovaného VaVaI.

•

TA ČR bude ve spolupráci s dalšími subjekty vytvářet podpůrné mechanismy pro
uplatnění výsledků VaV v inovacích. V této souvislosti bude TA ČR podporovat fázi
ověření komerčního potenciálu a dotažení výsledků VaV do praktické uplatnitelnosti.

•

TA ČR bude podporovat aktivity reagující na poptávku veřejné správy po inovačních
řešeních.

Podmínky pro uplatnění nástrojů


Pokud budou pro rozvoj a efektivní uplatnění nových nástrojů na podporu výzkumu,
vývoje a inovací nezbytné úpravy platné legislativy VaVaI, TA ČR bude takové změny
iniciovat.



K vytvoření komplexního systému podpory musí být využita synergie mezi programy TA
ČR, programy ostatních poskytovatelů podpory a strukturálními fondy EU.



Nezbytné je vytvoření analytického a koncepčního pracoviště TA ČR, které bude ve
spolupráci s vhodnými externími kapacitami vytvářet odborné podklady pro rozhodování
předsednictva TA ČR a Výzkumné rady TA ČR.

Cíl 3: Zajistit efektivní využití veřejných prostředků na podporu aplikovaného
výzkumu, vývoje a inovací včetně evaluace výsledků a jejich dopadů
Technologická agentura bude odpovědným poskytovatelem veřejné podpory, kdy programy
budou připravovány se zřetelem na potřeby společnosti. Projekty a programy a jejich
výsledky, přínosy a dopady budou důsledně monitorovány a vyhodnocovány, včetně evaluace
výsledků a jejich dopadů. Výsledky evaluací pak bude TA ČR využívat pro směrování
aplikovaného VaVaI, formulaci nových opatření, či úpravu existujících nástrojů podpory.

Nástroje pro dosažení cílů


TA zpracuje před zahájením příprav jakéhokoliv programu analýzu potřeb společnosti
tak, aby každý program svým zaměřením a obsahem co nejefektivněji reagoval na
identifikované problémy a potřeby s přihlédnutím ke světovým trendům. Současně bude
obdobně analyzován související tvůrčí potenciál národního inovačního systému a
absorpční kapacita aplikační sféry



Pro zajištění návaznosti programů podpory a eliminaci duplicit v podporovaných
aktivitách bude TA ČR efektivně spolupracovat s ostatními poskytovateli veřejné podpory
VaVaI a s dalšími orgány odpovědnými za tvorbu a realizaci národní politiky VaVaI.



TA ČR bude důsledně vyžadovat jasnou formulaci jednoznačně kontrolovatelných
výstupů a výsledků projektů ve všech programech a podporovaných aktivitách
s explicitním vyjádřením přínosů pro konkurenceschopnost ČR a naplňování socioekonomických potřeb společnosti.



TA ČR bude důsledně uskutečňovat evaluace programů. Programy budou hodnoceny
jednak z pohledu naplnění formálních kriterií, ale zejména ve vztahu ke skutečným
přínosům a dopadům. Tato hodnocení budou sloužit jako přímý podklad pro tvorbu
navazujících či nových programů, zejména však pro formulaci národní politiky v oblasti
aplikovaného VaVaI.



TA ČR bude klást stěžejní důraz na evaluace projektů. U projektů bude, kromě kvalitního
procesu výběru projektů, věnována pozornost průběžnému hodnocení průběhu projektů,
a jejich výsledků.



Cílem TA ČR je postupně vybudovat vlastní kapacity pro hodnocení projektů. Takový
systém omezí potenciální konflikty zájmů a zajistí srovnatelné hodnocení všech projektů.



TA ČR bude důsledně vyžadovat praktickou aplikovatelnost výsledků projektů, které
podpoří a bude splnění tohoto požadavku kontrolovat. Výsledky kontrol TAČR zohlední
při rozhodování o podpoře stejných uchazečů v budoucnosti.



Zavedením efektivního systému hodnocení projektů a programů bude postupně
posilován trust-based způsob rozdělování podpory, což se odrazí ve snížení
administrativní zátěže pro žadatele.

Podmínky pro dosažení cílů


V KaTA je nutné vytvořit analytickou a koncepční kapacitu pro tvorbu a cílení programů
v souladu s vývojem potřeb společnosti a naplňováním národních priorit orientovaného
výzkumu. Současně je nutno vytvořit kapacity pro kvalitní a efektivní ex ante hodnocení
návrhů projektů, monitoringua evaluace projektů a ex post hodnocení programů a jejich
dopadů.

Cíl 4: Posílit dlouhodobou efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru
ve výzkumu, vývoji a inovacích
Technologická agentura bude vytvářet podmínky a stimulační mechanismy pro rozvoj
dlouhodobé a efektivní spolupráce mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a aplikační
sférou. Cílem je zajistit aktivní funkční vazby mezi výzkumnými kapacitami ve veřejném
sektoru a inovujícími subjekty (zejména podniky), jež jsou schopny transformovat nové
znalosti do praktických, efektivně uplatnitelných aplikací.

Nástroje pro dosažení cílů


TA ČR bude v kooperaci s rezorty rozvíjet programy zaměřené na koncentraci
výzkumných kapacit a jejich propojení s inovujícími subjekty. V souvislosti s cílem
národní politiky VaVaI koncentrovat finanční a personální kapacity do VaV, který
naplňuje prioritní cíle ČR, bude TA ČR podporovat rozvoj center strategického významu.
Zvýšená pozornost bude věnována implementaci a dalšímu rozvoji programu Centra
kompetence a návazným programům, směřujícím k budování velkých center
strategického výzkumu.



Ke stimulaci spolupráce ve výzkumných a inovačních aktivitách mezi veřejným a
soukromým sektorem bude TA ČR zvýhodňovat takovou spolupráci v podmínkách
programu (např. ve výběrových kritériích či ve vyšší míře podpory).



Kromě spolupráce veřejného a soukromého sektoru na společných projektech VaV bude
TA ČR podporovat také realizaci smluvního výzkumu realizovaného veřejnými
výzkumnými organizacemi na základě požadavku malých a středních podniků.

Podmínky pro dosažení cílů


Předpokladem pro efektivní zavedení a nastavení nových typů programů je zajištění větší
flexibility legislativními úpravami, které zjednoduší či uvolní pravidla pro poskytování
účelové podpory na VaV.

Cíl 5: Stimulovat soukromé investice do výzkumu, vývoje a inovací
Technologická agentura bude ve spolupráci s rezorty formulovat své programy a podpůrná
opatření tak, aby byly stimulovány dodatečné investice soukromého sektoru do VaVaI.
Veřejné prostředky poskytované Technologickou agenturou tak budou mít významnou
iniciační a multiplikační úlohu při realizaci výsledků výzkumu ve prospěch rozvoje České
republiky a její mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě svých zkušeností bude TA ČR
iniciovat taková opatření a legislativní změny, které povedou k vyšším soukromým investicím
do VaVaI.

Nástroje pro dosažení cílů
TA ČR bude v programech na podporu aplikovaného výzkumu důsledně vyžadovat
spolufinancování ze strany příjemců (s možnou výjimkou hraničních programů na podporu
ověření aplikačního potenciálu výsledků základního výzkumu). Míra spolufinancování bude
různá podle typu programu a bude se pohybovat typicky v rozmezí 20-50% (až 85% v případě
podpory inovací) na individuální projekt.


Míra podpory poskytovaná TA ČR v jednotlivých programech se bude v souladu s filozofií
Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací snižovat
s pokročilejšími fázemi VaVaI a přibližováním se tržnímu uplatnění.



TA ČR bude při hodnocení projektů před udělením podpory posuzovat existenci a míru
motivačního účinku, který tato podpora má na realizaci projektu z hlediska jeho rozsahu,
finanční spoluúčasti partnerů či rychlosti řešení v porovnání se situací, kdy by tato
podpora poskytnuta nebyla.



TA ČR bude navrhovat ve spolupráci s příjemci podpory, kteří vstupují do projektů
soukromými investicemi, takovou úpravu závazných právních norem, aby se podíl
soukromých investic na podpoře VaVaI mohl dále efektivně zvyšovat.

Podmínky pro dosažení cílů
•

Důležitou podmínkou je společný konsensus a respektování zásad míry
spolufinancování a míry podpory při tvorbě programů předkládaných TA ČR
k implementaci jinými ústředními orgány státní správy.

•

Podmínkou pro dosažení příslušných úprav právních norem, zejména v daňové
oblasti, je aktivní spolupráce se zainteresovanými orgány státní správy.

Cíl 6: Aktivně podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce ČR v aplikovaném
výzkumu, vývoji a inovacích
Technologická agentura bude vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce českých
výzkumných organizací a podnikatelských subjektů v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a
inovací. Posláním Technologické agentury v této oblasti je zajištění efektivních vazeb a
synergických efektů mezi evropskými nástroji podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a
inovací a programy podpory vyhlašovanými Technologickou agenturou. Technologická
agentura bude také usilovat o rozvoj mezinárodní spolupráce s mimoevropskými zeměmi a
rozvíjet spolupráci s obdobnými agenturami v zahraničí.

Nástroje pro dosažení cílů:



TA ČR vytvoří a implementuje program zahraniční spolupráce s obdobnými agenturami
v aplikovaném VaVaI, který umožní flexibilní mezinárodní spolupráci v oblastech
snejvyšším potenciálem pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.



Kde to bude účelné, bude TA ČR využívat evropských mechanismů na podporu
spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA). Důležitou roli zde bude
hrát rozvoj spolupráce s partnerskými agenturami v zahraničí, a to jak ve fázi formulace
konkrétních společných programů, tak i při prosazování témat pro jejich jednotlivé výzvy.



Kromě zajištění přímé vazby mezi programy účelové podpory vyhlašovanými TA ČR a
obdobně zaměřenými iniciativami na evropské úrovni, bude TA ČR efektivně využívat
existující národní infrastruktury, které zajišťují poradenství a poskytují informace
v oblasti programů mezinárodní spolupráce ve VaVaI.



TA ČR bude upevňovat své postavení aktivního člena asociace inovačních agentur
TAFTIE, usilovat o navazování kontaktů s obdobnými zahraničními agenturami a
využívání těchto kontaktů k vnitřnímu rozvoji a vzdělávání zaměstnanců TA ČR. Tyto
mezinárodní vazby budou rovněž usnadňovat zavedení osvědčených postupů při tvorbě,
implementaci a evaluaci nástrojů podpory VaV do českého prostředí.

Podmínky pro dosažení cílů:


Klíčovým předpokladem pro aktivní úlohu TA ČR při vytváření prostředí pro rozvoj
mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích je zajištění
prostředků (institucionálních i účelových) pro implementaci vlastního programu TA,
který umožní přímou efektivní spolupráci se zahraničními agenturami při podpoře
mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Cíl 7: Zajistit poradenský a konzultační systém pro řešitele projektů a uživatele
jejich výsledků
Technologická agentura bude poskytovat podporu pro všechny fáze aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací. Cílem Technologické agentury není poskytovat veškeré poradenské služby
pro úspěšné řešení výzkumných projektů a pro efektivní realizaci vznikajících výsledků VaV
v praxi, ale rozvíjet intenzivní spolupráci s existujícími poskytovateli těchto služeb na národní
a regionální úrovni a aktivně přebírat zkušenosti ze zahraničí.

Nástroje pro dosažení cílů


TA ČR bude při poskytování odborných konzultací spolupracovat s národní sítí
specializovaných poradenských center. TA ČR bude poskytovat zejména základní
poradenství uchazečům a příjemcům podpory týkající se vyhlášení soutěže, čerpání
uznatelných nákladů, vypracování zpráv a dalších administrativních činností.



TA ČR bude rovněž rozvíjet další podpůrné činnosti, které napomohou úspěšnému
vzniku a řešení projektů a uplatnění dosažených výsledků v praxi. Do této kategorie
činností bude v budoucnu patřit např. vyhledávání vhodných projektových partnerů,
asistence při upravování vztahů mezi partnery projektů, nakládání s právy k výsledkům
(ochrana duševního vlastnictví) a podpora transferu znalostí mezi veřejnými
výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.

Podmínky pro dosažení cílů



Základním předpokladem je budování vlastních poradenských kapacit a zmapování
situace v oblasti poskytování relevantních služeb veřejnými i soukromými subjekty v ČR a
následné navázání spolupráce s kvalitními partnery v klíčových regionech ČR..

Cíl 8: Vytvořit účinný systém šíření informací o práci Technologické agentury
ČR

Technologická agentura bude šířit informace o výsledcích aplikovaného VaVaI a jejich
uplatnění,
vytvoří účinný systém komunikace s medii a podpoří rozvoj vlastních
marketingových aktivit k poskytovaným programům a službám

Nástroje pro dosažení cílů


TA ČR vytvoří personální kapacity pro komunikaci s medii, PR a marketing činností
agentury.



Výsledky dosahované s programovou podporou TA ČR budou zveřejňovány na webu TA
ČR, budou propagovány výsledky úspěšných projektů a jejich realizace.



Budou pořádána setkání s potenciálními investory, kde budou prezentovány výsledky
úspěšných projektů s potenciálem pro další navazující výzkum nebo širší tržní uplatnění.
Setkání budou podle potřeby pořádána ve spolupráci s regionální sítí podpory podnikání
v ČR.

Podmínky pro dosažení cílů


Vytvoření webového portálu TA ČR pro šíření informací o dosažených výsledcích
aplikovaného VaVaI.

Podmínky pro dosažení všech cílů:
Nezbytnou podmínkou pro realizaci všech cílů je personální posílení KaTa a zajištění
souvisejících institucionálních i účelových finančních zdrojů.

Akční plán
Strategie Technologické agentury STRATA 2020 bude realizována pomocí akčního
(implementačního) plánu, jehož součástí budou personální a finanční předpoklady činnosti
TA ČR včetně souvisejícího harmonogramu, odpovědností za jednotlivé kroky a hodnotících
indikátorů. Akční plán, který bude podle potřeby aktualizován, vypracuje Kancelář TA ČR a
schválí předsednictvo TA ČR.

