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Připravované výzvy 2017



Programy TA ČR



Program THÉTA

• podpora VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné
bezpečnosti, nové technologie a dlouhodobé technické perspektivy energetiky

• připravován ve spolupráci s MPO, MŠMT, SÚJB a ERÚ

• zaměření podprogramů:

– PP1: podpora projektů ve veřejném zájmu

–PP2: nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v 
praxi

– PP3: podpora dlouhodobých technologických perspektiv

• Celkové výdaje na program: 4000 mil. Kč

–průměrná míra podpory je 70 %

–nejvyšší povolená míra podpory u PP1 a PP3 je 100 %, u PP2 pak 80 %

• Doba trvání programu: 2018 až 2025 

–veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 
2018.



Úkoly/spolupráce TA ČR
Státní energetická koncepce

1. Podpořit výzkum a vývoj v oblasti čisté mobility.

o Příprava koordinované strategie na podporu výzkumu a vývoje v oblasti výkonu státní správy.

2. Zajistit podporu společným výzkumným projektům českých a zahraničních výzkumných
ústavů, vysokých škol a firem.

o V rámci programů VaVaI zajišťovat podporu společným projektům výzkumu, vývoje a inovací
českých a zahraničních výzkumných organizací a podnikatelů v rámci programů mezinárodní
spolupráce.

3. Zajistit podporu pilotních projektů VaV v oblasti energetiky v návaznosti na SET plán.

o Orientovat nový program strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v oblasti
energetiky (inteligentní sítě, elektroakumulace, VaV v oblasti jaderných technologií) v
kontextu prioritní oblasti „Udržitelná energetika“ podle usnesení vlády České republiky ze
dne 19. července 2012 č. 552 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací.“ a potřeb plynoucích z naplňování Státní energetické koncepce.
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Národní akční plán čisté mobility

• S21 Aktivní podpora výzkumu a vývoje v oblasti elektromobility a dalších alternativních paliv

o Prioritizace výzkumných témat a vyhlašovaných programů zaměřených na oblast podpory čisté 
mobility/alternativních paliv.

o Odpovědnost: TA ČR, spolupráce: MPO, CzechInvest

• S24 Posílení spolupráce mezi VŠ, výzkumnými organizacemi a průmyslem v oblasti rozvoje 
alternativních paliv v ČR

o Podpora výzkumu a vývoje pro alternativní paliva v ČR.

o Odpovědnost: Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, spolupráce: MŠMT, MPO, TA ČR,
MD

• E9 Výzkum a vývoj v oblasti technologií vozidel s pohonem na elektřinu, dobíjecí
infrastruktury a vazby elektromobility na distribuční soustavu / oblast Smart Grids

o Podpora konkurenceschopnosti ČR v oblasti technologií elektromobility.

o Odpovědnost: Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, spolupráce: MPO, MD, TA ČR

10



Podpora projektů ALFA
inteligentní pohon

TA01030430 - Zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů 
a snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a
snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Poznatky z oblasti zvyšování
bezpečnosti elektromobilů a snižování jejich vlivů na životní prostředí budou
získávány a ověřovaný na základě experimentálních prácí na návrhu a stavbě dvou
funkčních vzorků elektromobilů.

Dotace: 21,9 mil. Kč

Náklady: 27,5 mil. Kč

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2014
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Podpora projektů ALFA
motory & paliva & znečištění ovzduší

TA01021601 – Zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí spalovacích 
motorů

Výzkum a vývoj nového typu palubního vodíkového generátoru založeného na
principu elektrolýzy vody jako doplňku k benzínu, motorové naftě a plynným
palivům.

Zvýšení účinnosti spalovacího motoru minimálně o 5%, snížení spotřeby stávajících
médií minimálně o 10%, snížení emisí pevných částic z výfukových plynů
minimálně o 35%

Dotace: 13,4 mil. Kč

Náklady: 20 mil. Kč

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 10. 2016
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Podpora projektů CK
dopravní infrastruktura

TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu 

Projekt se zaměřuje na technické inovace řešící nedostatky dnešní dopravní infrastruktury.
Věnuje se silniční a kolejové infrastruktuře, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší
environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy
efektivního hospodaření s infrastrukturou při uplatnění výkonových parametrů. Odpovídá
na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé,
spolehlivé a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Dotace: 243 mil. Kč

Náklady: 360 mil. Kč

Doba realizace: 1. 1. 2013–31. 12. 2019

13Nejmodernější modelovací technikyTunelová ražba

Zabezpečení tunelů v případě požáru



Děkuji za pozornost!

www.tacr.cz

http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky
http://www.linkedin.com/company/technologick-agentura-esk-republiky
http://www.facebook.com/tacr.cz
http://www.facebook.com/tacr.cz
http://twitter.com/TACR_cz
http://twitter.com/TACR_cz
https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A
https://www.youtube.com/channel/UC1arGrQjwIKbQGDrpIB-n0A

