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Spolupráce

•podpora vzniku a rozvoje kooperačních projektů na 
regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni prostřednictvím 
odvětvových seskupení

•Spolupráce – technologické platformy
•propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV ve 
strategicky významných technologických oblastech 

•podpora vzniku a rozvoje národních TP

•příprava oborové strategické výzkumné agendy a její
implementace ve spolupráci univerzit a průmyslových podniků

•podpora zapojování do evropských technologických 
platforem
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Spolupráce – technologické platformy

•Hlavní cíl – zlepšit prostředí pro inovace

•Pozitivní vliv pro podniky a inovace produktů

– strategie oboru připravená ve spolupráci s 
výzkumem, VŠ

•Strategie by se neměly dotýkat pouze úzkého okruhu 
nejdůležitějších aktérů – role MSP

•Důležité – komunikace mezi platformami 

– aktivní diseminace SVA

– udržovat kontakt s ETP
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Závazné ukazatele
Strategická výzkumná agenda: hlavní pracovní dokument TP, 
jehož účelem je zmapovat potřeby na všech úrovních výzkumu v 
delším časovém horizontu (10-15 let), identifikovat milníky, 
potenciální alternativy a definovat priority technologického vývoje. 
SVA se snaží překonat bariéry rozvoje, rozmístění a používání
nových technologií. Tyto bariéry mohou souviset s organizací
výzkumu, předpisy, technickými standardy, financováním, 
neochotou akceptovat nové technologie, nedostatkem dovedností a 
školení apod.
Implementační akční plán : dokument, ve kterém jsou definovány 
konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných 
témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve 
SVA, jakožto i praktické výstupy těchto aktivit. V IAP je rovněž
popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu 
výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl 
povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti a 
trvale udržitelný rozvoj.
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•Podporované aktivity

•Do 1 roku od zahájení projektu musí být sepsán a předložen 
základní dokument SVA TP.

•IAP musí být sepsán a předložen nejpozději do tří let od 
zahájení projektu.

•Podpora je směřována k dosažení závazných ukazatelů -
vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace a dále 
na koordinaci národních TP s evropskými TP. 

•Podpora by měla vést k iniciaci výzkumných a vývojových 
projektů v komerční i veřejné sféře.
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1. Výzva X 2. Výzva 

•Větší počet podaných žádostí (16 X 20) 

•Nutnost vyřadit žádosti kvůli nesouladu s cíli programu (1 X 6)

- např. žádost o podporu konkrétního výzkumného projektu

•Zamítnuto při hodnocení (1 x 6)

• větší počet projektů, které splňují formální podmínky, ale 
nelze očekávat přispění k cílům programu (např. 3 členové 
apod.)

•Nepředpokládá se 3. výzva
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Název projektu Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu
Interoperabilita železniční infrastruktury 1.9.2008 31.8.2011

Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v 
ČR

1.1.2009 31.12.2011

TP Bioplyn 1.5.2009 31.12.2011
Technologická platforma‐letectví a 
kosmonautika

1.11.2008 31.10.2011

SusChem 1.5.2009 29.2.2012
Biosložky 1.5.2009 29.2.2012
Česká membránová platforma 10.10.2008 30.9.2011
Technologická platforma strojírenská 
výrobní technika

1.1.2009 31.12.2011

Česká vodíková technologická platforma 1.3.2009 1.3.2012

Rozvoj Technologické platformy 
Strojírenství

1.5.2009 30.4.2012

ČTPT ‐ zvýšení konkurenceschopnosti 
českého textilního a oděvního průmyslu 
posilováním spolupráce mezi školami, 
výzkumnými organizacemi a 
podnikatelskou sférou

1.11.2008 20.10.2011

Technologická platforma pro IT služby 1.2.2009 30.9.2011
Platforma pasivních domů 1.1.2009 31.12.2011
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Název projektu Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu

ČTP rostlinných biotechnologií ‐ Rostliny 
pro budoucnost

1.1.2010 31.12.2012

Technologická platforma „Udržitelná 
energetika v ČR“

1.1.2010 31.12.2012

Vozidla pro udržitelnou mobilitu 1.6.2010 31.5.2013
Národní technologická platforma NGV 1.5.2010 31.12.2012
Technologická platforma silniční 
doprava

1.3.2010 28.2.2013

Technologická platforma pro trvale 
udržitelné vodní zdroje (TP UVZ)

1.1.2010 31.12.2012

•TP z I. výzvy – všechny již vypracovaly SVA

– první IAP již v srpnu 2011, většina na konci r. 2011 

•II. výzva – první SVA  - leden 2011
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Další podpora technologických platforem

- OPPI - Spolupráce – přímá podpora vzniku a rozvoje platformy 
(200.000 EUR)

- Další fáze – přímá podpora platforem není plánována

- Podpora výzkumných projektů navržených TP přímo 
konkrétním řešitelům (podniky, univerzity, konsorcia)

- měla by být zavedena bonifikace pro projekty vycházející z 
IAP 

- Možná podpora z evropských programů (rámcové programy) + 
pokračující účast na ETP


