Spolupráce GA ČR a TA ČR
Úvod
O navázání hlubší spolupráce mezi Grantovou agenturou ČR (dále „GA ČR“) a Technologickou
agenturou ČR (dále „TA ČR“) v návaznosti na systém podpory výzkumu a vývoje v ČR se mluví již od
roku 2015. Rozsáhlé změny v předsednictvech obou agentur byly jednou z příčin, že nebyly doposud
podrobněji diskutovány a připraveny konkrétní návrhy, jak tuto spolupráci naplnit. V současné době
se situace v obou agenturách již stabilizovala. Rovněž v odborné společnosti je zřejmý požadavek, aby
k této spolupráci došlo.
Popis současného stavu
GA ČR vyhlašuje veřejné soutěže pro tříleté projekty v únoru či březnu každého roku. Řešení projektu
začíná rokem následujícím. V roce 2018 bude veřejná soutěž pro standardní, juniorské a bilaterální
projekty vyhlášena koncem února. Veřejná soutěž bude vyhlášena průřezově přes všechny vědní
obory, které jsou rozděleny do 39 hodnotících panelů v těchto pěti oblastech (podrobněji viz
www.gacr.cz):
1.
2.
3.
4.
5.

Technické vědy
Vědy o neživé přírodě
Lékařské a biologické vědy
Společenské a humanitní vědy
Zemědělské vědy

Přesto, že je podpora orientována na oblast základního výzkumu, vznikají při řešení projektů
výsledky, které buď mají blízko k praktickému využití nebo jejich cesta k praktickému využití je už
dostatečně přímočará. Další podporu takovým projektům může zajistit v rámci svých projektů TA ČR.
TA ČR má odlišnou strukturu podpory, která je poskytována systémem deseti různých programů,
které jsou schvalovány vládou. Veřejné výzvy u těchto programů jsou vyhlašovány v průběhu
kalendářního roku podle předem zveřejněného harmonogramu (podrobněji viz www.tacr.cz).
Teoreticky nic nebrání úspěšným řešitelům v rámci GA ČR, aby v případě, že existuje aplikační
potenciál jejich výsledků, podali žádost o podporu v programech TA ČR. Existuje však několik bariér,
které tuto možnost omezují. Vědečtí pracovníci v základním výzkumu často o možných aplikacích
neuvažují a ani nemají odpovídající informace o navazujícím systému podpory v oblasti aplikací.
Rovněž podávání návrhů projektů v jiném „agenturním prostředí“ je pro ně s ohledem na jeho
neznalost velmi rizikové. Dají se jistě najít i jiné bariéry. Spolupráce obou agentur může pomoci tyto
bariéry odstranit.
Jako první krok se navrhuje tento postup:
1. Koncem roku 2017 bude v GA ČR ukončeno cca 670 projektů. Jejich hodnocení by mělo být
v jednotlivých panelech hotovo koncem března 2018. Bude tedy známo, jakých výsledků
projekty dosáhly. Zhruba 20 procent výsledků může získat hodnocení „vynikající“, další
úspěšné pak hodnocení splněno (to získává většina projektů), ve spíše vyjímečných případech

je pak uděleno hodnocení „nesplněno“. Bude také možno zhodnotit, zda má ukončený
projekt aplikační potenciál a zda je vhodné, aby byl případně podpořen v TA ČR.
2. TAČR bude v roce 2018 vypisovat následující veřejné soutěže (veřejné soutěže, které jsou
pro danou spolupráci relevantní):
 Květen – program ÉTA. Program je zaměřen na zapojení společenských a
humanitních věd do projektů technického i netechnického výzkumu, vývoje a inovací.
 Říjen – THÉTA 2. Program je orientován na podporu VaV v oblasti energetiky se
zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nové
technologie a dlouhodobé technické perspektivy energetiky.
3. Úspěšní řešitelé projektů v GA ČR, kde by byl identifikován (ne hodnocen) aplikační potenciál,
by byli upozorněni na možnost přihlášení projektu do programů TA ČR. Dostali by rovněž
základní informace o podmínkách.
4. Projekty, které byly úspěšně řešeny v rámci GA ČR, by mohly být v rámci hodnocení TA ČR
bonifikovány. Lze uvažovat i o přiložení oponentních posudků a závěrečného hodnocení pro
zjednodušení hodnotícího procesu.
V prvním roce nelze očekávat velké množství projektů ani významné zvýšení administrativní
zátěže u obou agentur. Na základě zkušeností s prvními projekty lze následně tuto spolupráci
mezi oběma agenturami rozšiřovat. V oblasti orientovaného základního výzkumu lze v budoucnu
uvažovat i o spojení finančních prostředků ve společné veřejné soutěži.
Uskutečněním předloženého návrhu dojte k vytvoření systému podpory od základního výzkumu
až po realizaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Na tento systém by mohla navázat podpora
nově vznikajících technologických firem. Spolupráce obou agentur přispěje rovněž ke zlepšení
jejich postavení v systému VaV v ČR.
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