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Analýza absorpční kapacity území pro Technologickou inkubaci v Ústeckém kraji vznikla v rámci 
projektu Pilotní ověření Technologické inkubace v Ústeckém kraji, který byl financován z Fondu 
Ústeckého kraje. Projekt probíhal od září 2020 do dubna 2021 a jeho součástí bylo zmapování 
inovačního potenciálu Ústeckého kraje s ohledem na projekt Technologická inkubace,  
který připravuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 

ÚVOD

Cílem analýzy bylo doložit připravenost kraje 
pro jeho zapojení do projektu TI, a to s ohledem 
na řadu ukazatelů jako např. existující regionální 
infrastruktura pro rozvoj jednotlivých témat 
Technologické inkubace; existující centra 
excelence, výzkumné organizace a relevantní 
projekty; relevance vysokoškolských oborů 
pro Technologickou inkubaci; mezinárodní 
excelence a spolupráce; relevance RIS3 
strategie vůči tématům Technologické 
inkubace apod. 

Pro analýzu byly v prvé řadě využity informace 
z několika databází – databáze Albertina 
společnosti Bisnode poskytující informace 
o ekonomických subjektech, databáze 

STARFOS Technologické agentury ČR, 
databáze rešerší projektů podpořených 
Agenturou pro podnikání a inovace z OP PIK 
a databáze realizovaných projektů programu 
Interreg. Další informace o aktivitách aktérů 
z oblastí souvisejících s Technologickou 
inkubací byly čerpány z konkrétních webových 
stránek těchto subjektů, kde jsou jejich 
realizované projekty a vlastní VaV činnost dále 
specifikovány. Pro zmapování VaV laboratoří 
a jejich VaV zaměření byla využita databáze 
Re-search Inovačního centra Ústeckého kraje, 
z.s. obsahující informace nejen o laboratořích, 
ale také o jejich vybavení, a dále údaje o dalších 
VaV institucích působících v Ústeckém kraji. 

V souladu s projektem Technologická inkubace (dále též „projekt TI“) se analýza absorpční 
kapacity Ústeckého kraje zaměřila na 7 klíčových technologických oblastí: 

Mobilita Umělá
inteligence

Udržitelnost 
(ekoinovace)

Řešení 
pro krizové 

situace

CERN 
technologie

Kosmické
technologie

Kreativní 
a kulturní
průmysly
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CATPRO je součástí výzkumně vzdělávacího 
centra ORLEN UniCRE a.s. sídlícího v Ústí nad 
Labem. Zaměřuje se na efektivní využívání 
energetických zdrojů na bázi uhlíku, a to pomocí 
katalytických procesů. S ohledem na témata 
Technologické inkubace jej lze zařadit do 
oblasti udržitelnosti a ekoinovací. Infrastruktura 
CATPRO rozvíjí a podporuje technologie 
v oblasti syntézy katalyzátorů, formování, 
testování katalyzátorů a vývoje procesů. 

RINGEN je výzkumnou infrastrukturou 
v Litoměřicích zaměřující se na podporu 
výzkumu využití hlubinné a mělké geotermální 
energie včetně souvisejících oblastí jako  
je například těžba uhlovodíků. S ohledem 
na témata Technologické inkubace se 
zařazuje do oblasti udržitelnosti a ekoinovací. 
Zabývá se pilotním ověřováním technologií 
zaměřujících se na přenos tepla na zemském 
povrchu formou tepelných výměníků  
pro výrobu tepla a turbín, které umožňují 
výrobu elektrické energie.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
(VÚHU a.s.) v Mostě se zabývá servisní 
činností (zpracování studií, návrhů, projektů 
aj.) a výzkumem, který je spojen se sanací 
a rekultivací na územích, která jsou postižena 
důlními aktivitami. S ohledem na témata 
Technologické inkubace se zařazuje do 
oblasti udržitelnosti a ekoinovací. VÚHU a.s. 
se primárně zaměřuje na ochranu životního 
prostředí v Ústeckém kraji. Zabývá se řešením 

projektů v oblasti hydrogeologie, geotechniky, 
diagnostikou nebo technologickými procesy.

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. (VÚB)  
je jediná výzkumná organizace věnující  
se oblasti lázeňství a wellness v ČR. S ohledem 
na témata Technologické inkubace se zařazuje 
do oblasti udržitelnosti a ekoinovací. VÚB 
v oblasti lázeňství a wellness prosazuje principy 
medicíny, které jsou založeny na důkazech 
a informacích. Ústav realizuje vlastní VaV 
a inovace v lázeňské medicíně a fyzioterapii. 
VÚB spolupracuje s Bavorskem a Saskem na 
výzkumu zaměřujícím se na centralizovaný 
monitoring vybraných léčivých minerálních vod.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v.v.i. s pobočkou v Chomutově posuzuje 
problematiku pěstování zemědělských plodin, 
zaměřuje se na rostlinnou výrobu, agroekologii, 
šlechtění a výživu rostlin, genetiku, ochranu 
zásob či rostlinolékařství. S ohledem na témata 
Technologické inkubace se Výzkumný ústav 
zařazuje do oblasti udržitelnosti a ekoinovací. 
Tento ústav spolupracuje s významnými 
zahraničními partnery, vysokými školami aj.

Vysoká škola finanční a správní, z.ú.  
v Mostě otevřela laboratoř neurotechnologií, 
která se zabývá specifickým výzkumem, resp. 
problematikou měření biologické zpětné 
vazby a neuromarketingem. Na VŠFS existují 
tři specializovaná výzkumná pracoviště. 
Jedná se o laboratoře empirických studií, 

1.
REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ 
TÉMAT PROJEKTU TECHNOLOGICKÁ INKUBACE 

V Ústeckém kraji funguje celkem 12 výzkumných institucí – CATPRO, RINGEN, Výzkumný ústav 
pro hnědé uhlí a.s., Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v.v.i. v Chomutově, VŠFS – pracoviště v Mostě, VŠB – TUO v Mostě, VŠCHT Praha – Unipetrol, 
Chmelařský institut, s.r.o., ČVUT – pracoviště v Děčíně, Orlen UniCRE, a.s. a Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Většina ze zmíněných institucí se v kontextu témat 
Technologické inkubace vztahuje zejména k oblasti udržitelnost a ekoinovace. Některé instituce 
se však zařazují i do dalších oblastí, např. do oblasti kulturních a kreativních průmyslů, chytré 
mobility a umělé inteligence. Níže je uveden popis jednotlivých institucí dle databáze výzkumu 
a vývoje Inovačního centra Ústeckého kraje (2019).
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neuromarketingu a marketingových analýz 
a laboratoř kriminalistiky a forenzních disciplín. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava s pracovištěm v Mostě poskytuje na 
tomto místě 3 studijní programy, a to v oboru 
Nerostné suroviny, Těžba nerostných surovin, 
Geodézie a kartografie. S ohledem na témata 
Technologické inkubace se zařazuje do 
oblasti udržitelnosti a ekoinovací. VŠB-TUO 
spolupracuje s domácími a zahraničními 
univerzitami, ale i s podniky, průmyslovými 
partnery a výzkumnými organizacemi. 
Univerzita se zaměřuje na 6 oblastí výzkumu, 
kterými jsou: suroviny, energetika a ekologie; 
informační technologie; nové materiály, 
konstrukce a technologie; bezpečnostní 
výzkum; konkurenceschopné strojírenství; 
řízení rozhodování a modelování ekonomických 
a finančních procesů.

VŠCHT Praha – Unipetrol má univerzitní 
centrum v průmyslovém areálu v Chemparku 
v Záluží (Litvínov). S ohledem na témata 
Technologické inkubace se zařazuje do oblasti 
udržitelnosti a ekoinovací. VŠCHT je předním 
českým výzkumným pracovištěm, má dlouholeté 
zkušenosti jak se základním, tak i s aplikovaným 
a experimentálním výzkumem. VŠCHT 
Praha – Unipetrol zajišťuje vědecko-výzkumné 
aktivity a vzdělávání spolu s praktickou výukou 
pro studenty.

Chmelařský institut, s.r.o. v Deštnici u Žatce 
se zaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost 
v oblasti pěstování, sklizně a posklizňové úpravy 
chmele. S ohledem na témata Technologické 
inkubace se zařazuje do oblasti udržitelnosti 
a ekoinovací. Jedná se o udržovatele sadby 
tradičního českého chmele. Institut vlastní  
Svaz pěstitelů chmele v ČR, zabývá se inovacemi 
systémů ochrany a integrované produkce 
chmele, metod identifikace, detekce nebo 
regulace škodlivých organismů. Institut se také 
zabývá získáváním nových genotypů chmele.

ČVUT v Praze – pracoviště Děčín nabízí studium 
studentům na Fakultě dopravní a Fakultě 
jaderné a fyzikálně inženýrské. Pracoviště se 
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s ohledem na témata Technologické inkubace 
zařazuje do oblastí (1) chytré mobility  
a (2) umělé inteligence. Pracoviště ČVUT 
v Děčíně otevřelo bakalářský program aplikace 
softwarového inženýrství a další 3 obory 
bakalářského stupně na Fakultě dopravní, 
kterými jsou dopravní systémy a technika, 
letecká doprava, logistika a řízení dopravních 
procesů. Obor logistika a řízení dopravních 
procesů lze v Děčíně studovat i v magisterském 
stupni. V tomto pracovišti vzniká laboratoř 
s nejmodernější technologií vizualizačního 
hardwaru a softwaru nebo pokročilým 
stavebnicovým vozidlovým simulátorem.

ORLEN UniCRE a.s. se s ohledem na témata 
Technologické inkubace zařazuje do oblasti 
udržitelnosti a ekoinovací. Toto centrum má  
za cíl přispět k lepšímu přenosu výsledků 
výzkumu do praxe, čímž dochází k podpoře 
rozvoje průmyslu. Centrum poskytuje podporu 
v oblasti chemického průmyslu. Podnik UniCRE 
nabízí základnu pro rafinérsko-petrochemický 
průmysl, základnu pro zavádění nových 
technologií v oblasti jednak obnovitelných zdrojů 
energie a jednak ochrany životního prostředí.

Poslední institucí v Ústeckém kraji, která 
přispívá k rozvoji tématu Technologické 
inkubace, je Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Jedná se 
o vědecké, kulturně-pedagogické vzdělávací 
centrum pro Ústecký kraj. Zaměření univerzity 
koreluje zejména se 2 klíčovými oblastmi 
Technologické inkubace – kulturní a kreativní 
průmysly a udržitelnost a ekoinovace. UJEP 
se zabývá problematikou ochrany životního 
prostředí, ale i uměleckou činností nebo oblastí 
chytrých řešení pro krizi. V rámci VaV věnuje 
pozornost především 2 tématům, a to MATEQ 
neboli materiály a technologie pro životní 
prostředí a SMART neboli Smart Cities (Region, 
Community) zaměřené na podmínky pro rozvoj 
společnosti, regionů a obcí.



LABORATOŘE 
V ÚSTECKÉM KRAJI

V Ústeckém kraji jsou instituce provozující 
několik výzkumných laboratoří a center, 
která jsou v různé míře využitelná pro rozvoj 
aktivit v rámci Technologické inkubace.  
Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
se nachází tyto VaV instituce:

Fakulta strojního inženýrství – Ústav 
technologií a materiálů, Ústav strojů 
a energetiky, Vědeckotechnický park a Ústecké 
materiálové centrum. V rámci Ústavu strojů 
a energetiky existuje 9 výzkumných laboratoří 
(Laboratoř aditivních technologií, Laboratoř 
virtuálního prototypování, Laboratoř reologie, 
Laboratoř termomechaniky a hydromechaniky, 
Laboratoř technického měření, Laboratoř 
diagnostiky, Laboratoř mechaniky, Laboratoř 
automatizace a robotiky a Laboratoř výrobních 
strojů a technologií). Laboratoře Ústavu 
technologií a materiálů jsou – Laboratoř Fyziky 
a kovů, Laboratoř analytických metod, Laboratoř 

metalografie, Laboratoř přesných měření, 
Laboratoř destruktivního měření, Laboratoř 
elektronové mikroskopie, Laboratoř koroze 
a tepelných procesů a Laboratoř chemie. 

Fakulta filozofická – Centrum pro dokumentaci 
a digitalizaci kulturního dědictví, které disponuje 
prostředky k nedestruktivní dokumentaci 
hmotných historických pramenů v terénních 
i laboratorních podmínkách, včetně analogových 
měřících pomůcek pro stavební měření. 

Fakulta životního prostředí – Centrum pro 
výzkum toxických látek v životním prostředí 
a Centrum pokročilých separačních technik.

Další institucí je akciová společnost ORLEN 
UniCRE, ve které funguje skupina VaV 
pracovišť a laboratoří:

Středisko pokusné základny – pokusné 
aparatury velikostně navržené jako 
čtvrtprovozní v chemické výrobě. Pokusné 
aparatury jsou pak využity například  
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pro testování rafinérských a dalších procesů, 
katalyzátorů a dalších procesních surovin. 
Dochází zde ke screeningu katalyzátorů, 
katalytickému spalování, krakování, absorpci 
a desorpci, polofoukání a oxidaci asfaltů aj.

Laboratoř petrochemie – výzkum je zaměřen 
na zvýšení efektivity petrochemických procesů 
a VaV nových technologií.

Laboratoř rafinérie – inovace rafinérských 
produktů a technologií, kde se zkoumá možnost 
využití i u vedlejších produktů.

Středisko průmyslové chemie – aktivity 
výzkumných programů EFFERT a ADPET, 
technologická podpora, výzkum, experimentální 
vývoj v rafinérské a petrochemické výrobě.

Laboratoř pokročilých materiálů – výzkum 
materiálů, které lze využít v ostatních 
výzkumných aktivitách UniCRE i mimo 
petrochemický a rafinérský průmysl.

Laboratoř organických syntéz – zkoumá 
vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi 
katalyzátorů a chováním v chemických reakcích.

Laboratoř chemie biomasy – zaměření  
na katalytickou transformaci obnovitelných 
materiálů na chemikálie, které mají vyšší 
přidanou hodnotu, další zaměření vede  
ke komponentům pro výrobu motorových paliv.

Laboratoř syntéz katalyzátorů – syntézy jsou 
klíčové pro energeticky úspornou a ekologicky 
šetrnou přeměnu energetických surovin  
na finální produkt v požadované kvalitě.

Laboratoř pokročilých instrumentálních 
analýz – řeší problematiku v oblasti rafinerie, 
biomasy a petrochemie.

Akreditovaná zkušební laboratoř analytické 
chemie – zaměřuje se na rozbory odpadních 
vod, odpadů, vodných výluhů, identifikace 
azbestu aj.
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RELEVANCE VYSOKOŠKOLSKÝCH OBORŮ 
PRO TECHNOLOGICKOU INKUBACI
V Ústeckém kraji existuje řada oborů doktorského studia, které mají potenciál generovat 
projekty pro Technologickou inkubaci. Z informací za akademický rok 2019/2020 je patrné, 
že míra relevance těchto oborů pro oblasti Technologické inkubace je různá, jak je blíže 
specifikováno v následující kategorizaci.

Kulturní a kreativní průmysly – Do klíčové oblasti 
Udržitelnost a ekoinovace spadá doktorský 
studijní program Vizuální komunikace na Fakultě 
umění a designu UJEP, který studuje 17 studentů 
prezenčně a 17 v kombinované formě studia.

Udržitelnost a ekoinovace – Obor 
Environmentální chemie a technologie 
zaměřený na organickou a anorganickou 
chemii na Fakultě životního prostředí UJEP 
studuje 18 studentů prezenčně  
a 3 kombinovaně. Dalším oborem 
jsou Aplikované nanotechnologie na 
Přírodovědecké fakultě UJEP, který studuje 
20 studentů v prezenční a 3 v kombinované 
formě. Posledním oborem je Didaktika 
primárního přírodovědného vzdělávání na 
Přírodovědecké fakultě UJEP. Tento obor 
studuje nejvíce studentů, celkem  
48 v prezenční a 10 v kombinované formě.

Chytrá mobilita – doktorský studijní program 
Hospodářská politika a správa, kde studuje 

2.

23 studentů prezenčně a 4 studenti 
v kombinované formě studia.

Umělá inteligence – obor Strojírenská 
technologie na Fakultě strojírenského 
inženýrství, kde aktuálně studuje  
12 studentů v denní a celkem 25 studentů 
v kombinované formě. Druhým oborem je 
Počítačové modelování ve vědě a technice  
na Přírodovědecké fakultě UJEP, obor studuje  
20 studentů denní formy a 3 studenti 
kombinované formy studia.

Chytrá řešení proti krizi – částečně tato 
problematika spadá do studia oboru 
Hospodářská politika a správa, který studuje  
23 studentů denní formy a 4 studenti 
kombinované formy studia. Lze sem zahrnout 
také nový obor Regulace a behaviorální studia, 
oba doktorské studijní programy jsou na 
Fakultě sociálně ekonomické UJEP nebo obor 
Počítačové modelování ve vědě a technice  
na Přírodovědecké fakultě UJEP.
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Graf 1 znázorňuje počty studentů v technických oborech vzdělávání. Spojnice trendu oboru Inženýrství 
a strojírenství od roku 2015 do roku 2019 je spíše klesající. Naopak stoupající tendenci ve sledovaném 
období mají interdisciplinární programy. Je nutné uvést, že značná část studentů z Ústeckého kraje 
studuje technické obory mimo Ústecký kraj, zejména v Praze, kde je dostupná širší nabídka studijních 
oborů. Na druhou stranu převažující část studentů na VŠ v Ústeckém kraji pochází z regionu.

Až na mírné rozdíly během sledovaného období počty studentů bakalářského programu klesají. 
V roce 2019 jich bylo dokonce nejméně z celého sledovaného období. U magisterského programu 
bylo maximum zaznamenáno v roce 2016. U doktorských programů je situace velmi podobná. 
Z provedeného výzkumu preferencí studentů z Ústeckého kraje v roce 2018 (ICUK a FSE UJEP) 
vyplývá zajímavé zjištění, že většina studentů měla s budoucností kraje zpravidla spojená pozitivní 
očekávání, včetně naděje v budoucí lepší vývoj. 

Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Graf 1: Studenti technických oborů na vysokých školách v Ústeckém kraji
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Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Graf 2: Počty studentů technických oborů v jednotlivých stupních vysokoškolského vzdělávání
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3.

Agenturou API bylo v Ústeckém kraji 
podpořeno celkem 51 projektů, které  
lze zařadit do 6 klíčových oblastí projektu 
Technologické inkubace – kulturní a kreativní 
průmysly, udržitelnost a ekoinovace, chytrá 
mobilita, umělá inteligence, kosmické 
technologie, CERN technologie a chytrá 
řešení proti krizi. Z toho, začneme-li  

od oblasti s nejvyšším počtem projektů,  
měla „udržitelnost a ekoinovace“ 22 projektů.  
Na druhém místě byla s 11 projekty oblast 
„umělé inteligence“. Z celkového počtu  
51 bylo 19 projektů ze skupiny mikropodniků, 
27 ze skupiny malých podniků, 3 patřily mezi 
střední podniky a 2 nebyly zařazeny  
ani do jedné skupiny.

CENTRA EXCELENCE, VÝZKUMNÉ 
ORGANIZACE A RELEVANTNÍ PROJEKTY 
V Ústeckém kraji nejsou žádná „Evropská centra excelence“ čerpající podporu z fondu  
OP VaVaI 2007-2013. Existují zde ale výzkumné ústavy splňující obecnou specifikaci 
„excelentního výzkumu“. Z hlediska TI se do klíčové oblasti udržitelnost a ekoinovace řadí 
aktivity Centra výzkumu využití geotermální energie (Ringen) a společnosti ORLEN UniCRE, 
které se v oblasti dlouhodobého výzkumu v chemii zaměřují také na využití vodíku. Do oblasti  
TI chytrá řešení proti krizi spadají činnosti Centra biopovrchů a hybridních funkčních materiálů 
při Přírodovědecké fakultě UJEP v oblasti biomedicíny a léčiv. Další vyhodnocení projektů  
ve vztahu ke klíčovým oblastem TI bylo provedeno na základě analýzy projektů podpořených 
Agenturou pro podnikání a inovace z OP PIK, výsledky zobrazují následující grafy.
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce s daty agentury API

Graf 3: Počet projektů API
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce s daty agentury API

Graf 4: Náklady projektů API v Kč
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Celkové náklady za 51 projektů z dat od agentury 
API v Ústeckém kraji v rámci Technologické 
inkubace činily 268 mil. Kč. Nejvíce zdrojů bylo 
alokováno v oblasti „udržitelnost a ekoinovace“, 
konkrétně 113 mil. Kč. Následuje oblast „umělá 
inteligence“ s náklady 54,7 mil. Kč. Naopak 
nejnižší náklady mimo oblast „CERN technologií“ 
byla oblast „chytrá řešení pro krizi“ s celkovými 
náklady 3,3 mil. Kč. 

Dalším zdrojem informací byla databáze  
TA ČR STARFOS registrující projekty, které 
čerpaly státní podporu na výzkum, vývoj 
a inovace. Klasifikaci projektů podle klíčových 
oblastí projektu Technologická inkubace 
zobrazují následující grafy. 

Z databáze TA ČR STARFOS bylo dle 
stanovených kritérií vyfiltrováno 47 projektů, 
které spadaly do 5ti klíčových oblastí projektu 
Technologické inkubace. Z toho, začneme-li 
od oblasti s nejvyšším počtem projektů, měla 
„udržitelnost a ekoinovace“ 34 projektů.  
Na druhém místě s 9ti projekty je „chytrá 
mobilita“. Následně „umělá inteligence“  
s 2 projekty, „chytrá řešení proti krizi“  
a „kulturní a kreativní průmysly“ s 1 projektem.  
Projekty z databáze TA ČR STARFOS nelze jako 
v předešlé skupině dělit dle velikosti podniku, 
v databázi lze však dohledat rok uskutečnění 
projektu. Za poslední 2 roky (2019 a 2020) 
připadalo celkem 17 projektů do některé  
z oblastí projektu Technologické inkubace.

Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce s daty TA ČR STARFOS

Graf 5: Počet projektů TA ČR STARFOS
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce s daty TA ČR STARFOS

Graf 6: Náklady projektů TA ČR STARFOS (v tis. Kč)
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V grafu 6 jsou vyobrazeny náklady za 45 projektů TA ČR STARFOS v rámci oblastí relevantních 
pro Technologickou inkubaci. Celkové náklady na projekty TA ČR STARFOS činily 561 783 000 Kč. 
Nejnákladnější oblastí byla „udržitelnost a ekoinovace“, konkrétně s náklady na projekty 365 762 000 Kč. 
Další pak byla oblast „chytré mobility“ s náklady 126 738 000 Kč. 

Celkem bylo realizováno 98 projektů dle dat API 
a TA ČR STARFOS. Nejvíce projektů náleželo  
do oblasti „udržitelnost a ekoinovace“ 
s celkovým počtem 56 projektů. Na druhém 
místě je s 18ti projekty „chytrá mobilita“. Dále 
„umělá inteligence“ s 13ti projekty. Na čtvrtém 
místě „chytrá řešení proti krizi“ s 6ti projekty, 
následně „kulturní a kreativní průmysly“  
se 4mi projekty. Do oblasti „kosmických 
technologií“ pak náležel pouze 1 projekt.

Celkové náklady za 98 projektů z dat API a TA ČR 
STARFOS činily 829 810 360 Kč. Nejnákladnější 
oblastí byla realizace projektů spadajících  
do oblasti „udržitelnost a ekoinovace“, konkrétně 
s náklady ve výši 478 315 500 Kč. Druhou 
nejnákladnější oblastí byla „chytrá mobilita“ 
s celkovými náklady 180 001 021 Kč. Mimo 
„CERN technologií“, do kterých nespadal žádný 
z projektů, byly nejmenší náklady v oblasti  
„chytrá řešení pro krizi“ v celkové výši 10 338 054 Kč.
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce s daty agentury API a TA ČR STARFOS

Graf 7: Počet projektů API a TA ČR STARFOS

Zdroj: Vlastní zpracování na základě práce s daty agentury API a TA ČR STARFOS

Graf 8: Náklady projektů API a TA ČR STARFOS
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ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍHO PRŮMYSLU 
A DODAVATELSKÉ SÍTĚ4.

Podle dat agentury API realizovaly  
3 podniky celkem 3 projekty spadající  
do oblasti kulturních a kreativních průmyslů. 
Příkladem takového projektu je inovace 
aerodynamického větrného tunelu. Do oblasti 
„udržitelnost a ekoinovace“ náleželo celkem 
21 společností, které realizovaly 22 projektů. 
Příkladem je vývoj opětovně recyklovatelných 
desek a sendvičových materiálů za použití 
termoplastického lepidla. Celkem 9 společností 
řešilo 9 projektů spadajících do oblasti „chytrá 
mobilita“. Lze uvést například projekt vývoje 
dronu pro kontrolu liniových staveb. V oblasti 
Technologické inkubace „umělá inteligence“ 
realizovalo celkem 9 podniků dohromady  
11 projektů. Za zmínku stojí například projekt 
tvorby modelu virtuální nemocnice. Jedna 
společnost také řešila projekt, vztahující  
se k oblasti „kosmické technologie“, zde  
se jednalo o hi-tech materiály pro kosmické 
aplikace. V rámci oblasti „chytrá řešení  
pro krizi“ celkem 5 společností realizovalo  
5 projektů. Jednalo se například o implementaci 
inovativních bezpečnostních technologií 
do firemních infrastruktur. Dohromady bylo 
úspěšně realizováno 51 projektů  
od 48 společností.

V projektech databáze STARFOS je registrován 
také jeden projekt spadající do oblasti „kulturní 
a kreativní průmysly“, jednalo se o vývoj nových 
solitérních akustických prvků pro řešení 
prostorové akustiky. Nejvíc společností vykazuje 
relevanci k oblasti „udržitelnost a ekoinovace“, 
30 subjektů realizovalo celkem 34 projektů. 
Příkladem jednoho z projektů je průmyslový 
výzkum a experimentální vývoj filmotvorného 
vodního skla pro stavební průmysl určený 
k ošetření betonových povrchů. Do oblasti 
„chytrá mobilita“ náleželo 9 projektů, které 
řešilo 8 subjektů. Příkladem je výzkum procesů 
bezkontaktního měření ploch lesklých materiálů 
s vysokou mírou parazitních reflexí a vývoj 
pokročilé technologie bezkontaktního měření 
profilu gravitačně tvarovaných skel.  
Do oblasti „umělá inteligence“ náležely 2 projekty 
od dvou společností. Jedním z nich byl vývoj 
software pro sledování provozu strojů a predikcí 
jejich chování v čase s využitím velkého množství 
dat z řídicího systému aj. Jeden projekt byl 
realizován v rámci oblasti „chytrá řešení pro 
krizi“. Celkem bylo v rámci analýzy dat TA ČR 
STARFOS zjištěno, že 42 subjektů je evidovaných 
u 47 řešených projektů s návazností na oblasti 
Technologické inkubace.

Při vyhledávání informací o relevanci místního průmyslu a služeb ke klíčovým oblastem TI lze vycházet 
z analýzy dat získaných od agentury API a TA ČR STARFOS. Z databází je možné zjistit počty firem, 
které realizovaly projekty spadající do 7 klíčových oblastí Technologické inkubace. 
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Tabulka 1 ukazuje, že podniky místního průmyslu a služeb mají vlastní vědeckovýzkumné a vývojové 
aktivity s návazností na některé klíčové aktivity Technologické inkubace. Subjekty v dodavatelské 
síti v informačních a komunikačních činnostech vynaložily přes 60 mil. Kč na VaV aktivity. 
Chemický průmysl je v Ústeckém kraji nadprůměrně rozvinutý, vyznačuje se i poměrně silnou 
vědeckovýzkumnou a vývojovou základnou, zejména pro oblast Udržitelnosti a ekoinovací.

 2017 2018 2019

 Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl 280 292 483 

 Elektronický a elektrotechnický průmysl 25 28 34 

 Kovozpracující a strojírenský průmysl 75 124 123 

 Výroba dopravních prostředků 18 9 8 

 Ostatní zpracovatelský průmysl 40 32 29 

 Informační a komunikační činnosti 51 53 61 

 Profesní, vědecké a technické činnosti 116 137 138 
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Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Tabulka 1: VaV v produkčních řetězcích ve vybraných odvětvích (v mil. Kč)



Nejméně pracovníků ve výzkumu a vývoji bylo zjištěno v roce 2016, nejvíce pak v roce 2018,  
při přepočtení VaV pracovníků na 1000 zaměstnanců se projevuje mírný růst jejich podílu ve firmách. 

Nejvíce pracovníků dle sledovaných kategorií ČSÚ bylo v Ústeckém kraji ve výzkumu a vývoji 
v podnikatelském sektoru, který byl nejsilnější ve všech sledovaných letech. V posledních letech  
se jejich počty zvyšují, naopak ve vysokoškolském sektoru spíše stagnují. 

POTENCIÁL 
LIDSKÝCH ZDROJŮ 5.

V hodnocení potenciálu lidských zdrojů v regionu jsou zachytitelné specifické trendy mající 
vliv na rozvoj ekosystému ve vymezených oblastech Technologické inkubace. Kladné zjištění 
je, že v souhrnném vyjádření se v Ústeckém kraji zvýšil počet pracovníků ve VaV (viz graf 9), 
v Ústeckém kraji jich působí přibližně 1 200, tzn. přibližně 3 VaV pracovníci na 1000 zaměstnanců.
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Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Graf 9: Lidské zdroje ve VaV v Ústeckém kraji
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Graf 10: Pracovníci ve VaV v Ústeckém kraji
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Jak lze z tabulky 2 vidět, dochází k meziročnímu 
nárůstu VaV pracovníků ve středních 
podnicích, které mají 50 až 249 zaměstnanců. 
Roku 2017 bylo těchto pracovníků 401, roku 
2019 tento počet vzrostl o 58 na celkový 
počet 459 pracovníků. U velkých podniků 
zaměstnávajících více než 250 zaměstnanců, 
došlo od roku 2017 k nárůstu těchto pracovníků 
o 8, konkrétně z 227 na 235 (vyjma poklesu 
zaměstnanců roku 2018). Naopak u podniků 
zaměstnávajících max. 49 zaměstnanců 
došlo mezi rokem 2018 a 2019 k poklesu VaV 
pracovníků ze 140 na 123. 

Další oblast lidských zdrojů pro 
Technologickou inkubaci představují 

existující sítě expertů pro inkubaci firem 
a poradenství. Význam sítí expertů spočívá 
v podpůrných konzultacích pro subjekty 
zapojené do procesu Technologické inkubace, 
experti poskytnou subjektům odborné 
konzultace k rozvoji firmy a k řešení dalších 
otázek a potřeb, které budou ze strany firem 
předkládány. Inovační centrum Ústeckého 
kraje v současné době disponuje sítí expertů, 
jejich struktura je vytvářena pro komplexní 
rozvoj firem. Vzhledem k budoucím potřebám 
firem v jednotlivých oblastech, které mohou 
být i značně odborně, resp. technologicky 
specifické v rámci jednotlivých oblastí 
Technologické inkubace, budou vyhledáváni 
i další experti působící i v ostatních krajích.

6.

Velikost podniků (počet zam., přepočtené osoby FTE): 2017 2018 2019

malé (0–49) 140 140 123 

střední (50–249) 401 417 459 

velké (250+) 227 206 235 

Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2018.2019 a 2020, vlastní zpracování

Tabulka 2: Počty VaV pracovníků v podnicích
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6.

Nejintenzivnější patentové aktivity vykázaly soukromé podniky v Ústeckém kraji v roce 2019, nejmenší 
pak veřejné vysoké školy. Ústecký kraj má v zapsaných počtech patentů a užitných vzorů spíše 
podprůměrný růst. Důvodem může být i skutečnost, že ačkoliv VaV aktivity reálně probíhají v místních 
pobočkách podniků, jak je patrné na růstu nákladů v oblasti VaV, registraci dosažených výsledků pak 
provádí podniky dle svého sídla v jiných regionech. Při detailnějším rozboru je ale patrné, že výsledky 
podniků z Ústeckého kraje se více blíží průměrným hodnotám v jiných regionech. Jak v počtech 
patentů, tak i v počtech užitných vzorů mají podniky v regionu růstový potenciál.

PATENTOVÁ AKTIVITA 

Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Graf 11: Platné patenty na území ČR patřící subjektům z Ústeckého kraje

Vzhledem k průmyslové tradici kraje a stále poměrně silnému zastoupení průmyslových oborů jsou 
v Ústeckém kraji vytvořeny podmínky pro rozvoj patentových a inovačních aktivit. Lze proto očekávat,  
že veřejná podpora inovační a patentové výkonnosti včetně jejich transferu do praxe pak bude mít 
pozitivní vliv na růst VaV aktivit.
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7.
MEZINÁRODNÍ EXCELENCE 
A SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce na úrovni excelentního výzkumu v Ústeckém kraji není registrována, 
souborná data o zapojení místních aktérů do sítí VaV aktivit na úrovni mezinárodní excelence 
a vědeckovýzkumné spolupráce nejsou obecně dostupná. Některé informace lze vyhledat 
v databázi programu Interreg, který financuje malé a velké projekty, z nichž některé mohou 
být orientovány i na klíčové oblasti Technologické inkubace. V seznamu projektů z programu 
Interreg (2014-2020, Sasko-ČR) jsou uvedeny projekty s relevancí k Technologické inkubaci 
nejvíce ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a saskými partnery. 

Program Interreg je výrazně multioborový, 
podporuje projekty např. z oblasti 
integrovaného záchranného systému (dále 
IZS) a pořizování vybavení pro IZS, společných 
ekologicky orientovaných projektů a vzdělávání 
v ekologii (s relevancí k Technologické inkubaci), 
sportu, řadu kulturních projektů a další. Jako 
příklad je možné uvést projekt „e-FEKTA 
- Posilování městského úřadu Litoměřice 
a Drážďany v oblasti udržitelné mobility“. Projekt 
rozvíjí spolupráci měst s cílem zvýšení efektivity 
využití a snížení emisí a provozních nákladů 
služebních vozidel za pomoci využití energie 

z obnovitelných zdrojů (solární energie).  
Jiným příkladem je projekt „kultura.
digital“, který představuje digitální 
platformu k propojení současné kultury 
v česko-německém pohraničí, navazující 
na tématiku kulturně kreativních průmyslů. 
Určitým příkladem pro připravované projekty 
v Ústeckém kraji je velký mezinárodní projekt 
Interregu v realizaci, jenž je zaměřený  
na startupy – CE Connector, ve kterém  
je vytvořena mezinárodní platforma aktérů, 
včetně Inovačního centra DEX z Liberce 
a Inovačního centra Ústeckého kraje.
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8.
VÝDAJE NA VÝZKUMNÉ 
A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
Celkové výdaje na vědu a výzkum v Ústeckém kraji byly jednoznačně nejvyšší ve všech sledovaných 
obdobích v podnikatelském sektoru, rostou také investice do VaV aktivit. Lze říci, že oborové 
zaměření VaV pracovišť v základní dimenzi vychází z nosných ekonomických aktivit v kraji. 
Rozvinutější VaV aktivity v kraji jsou ve vyšší míře ale zaměřeny pouze na několik oblastí,  
na druhou stranu v kraji existuje poměrně diverzifikovaná vědecko-výzkumná a vývojová základna 
s předpoklady dalšího VaV růstu i v ostatních oblastech, a to ve veřejné i soukromé sféře.

Velikost podniků (počet zaměstnanců) 2017 2018 2019

malé (0–49) 130 150 130

střední (50–249) 307 336 387

velké (250+) 249 290 554

Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Tabulka 3: Výdaje na VaV v podnicích v Ústeckém kraji (mil. Kč)

V rámci analýzy se sledovaly výdaje  
na výzkum a vývoj v malých, středních 
a velkých podnicích v Ústeckém kraji.  
Jako první byly sledovány malé podniky. 
V roce 2017 činily výdaje malých podniků 
celkem 130 milionů Kč, v roce 2018 vynaložily 
malé podniky celkem 150 mil. Kč, v roce 2019 

celkem 130 mil. Kč. U středních podniků došlo 
v rámci období 2017 až 2019 k růstu výdajů 
na VaV, a to celkem o 80 mil. Kč. U velkých 
podniků činily v roce 2017 výdaje na VaV 
249 mil. Kč. Mezi roky 2017 a 2018 pak došlo 
k nárůstu výdajů o 41 mil. Kč a mezi roky  
2018 a 2019 k nárůstu o dalších 264 mil. Kč.
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Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Graf 12: Výdaje na VaV v Ústeckém kraji dle sektorů (mil. Kč)
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Z uvedených dat vyplývá, že výdaje na výzkum 
a vývoj se během sledovaného období měnily. 
Nejnižší hodnoty dosáhly výdaje v roce 2016, 
zatímco v letech 2018 a 2019 rostly. Pro jejich 
další růst zvláště v oblastech Technologické 
inkubace bude důležitým faktorem posilování 
znalostních transferů a lidských zdrojů 
v začínajících a malých podnicích. Geografická 
poloha regionu zároveň vytváří předpoklady 
pro růst firem v oblasti dopravy a logistiky,  
což má v regionu dlouhodobou tradici. 

Zdroj: Statistické ročenky Ústeckého kraje z let 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, vlastní zpracování

Graf 13:  Výdaje na VaV v podnikatelském 
 sektoru v Ústeckém kraji
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Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválená v roce 2020 byla dále rozpracována 
v Akčním plánu, kde jsou uvedeny tradiční oblasti specializace Ústeckého kraje: a) energetika, 
zdroje, navazující obory, vč. využití vodíku a rekultivací, b) organická a anorganická chemie,  
c) výroba skla a porcelánu, d) strojírenství a mechatronika.

9.
RELEVANCE RIS3 STRATEGIE VŮČI 
TÉMATŮM TECHNOLOGICKÉ INKUBACE

AKČNÍ PLÁN SOUČASNĚ VYMEZIL NOVÉ OBLASTI 
– TRENDY A VÝZVY PRO ÚSTECKÝ KRAJ: 

a) mobilita

b) digitalizace včetně technologií  
Smart cities a Průmyslu 4.0

c) nanotechnologie v návaznosti na chemii

d) kulturní a kreativní průmysly

UVEDENÉ OBLASTI RIS3 JSOU NASTAVENY 
JAKO VERTIKÁLNÍ PRIORITY, KTERÉ DOPLŇUJÍ 
I HORIZONTÁLNÍ PRIORITY: 

a) lidé pro inovace, výzkum a vývoj – posílení 
vzdělávání zejména celoživotního

b) inovativní a konkurenceschopné  
firmy – zejména schopnost firem využívat 
finanční nástroje

c) kvalitní výzkum a jeho aplikace – zejména 
přenos znalostí ze škol a výzkumu do firem

d) inovace ve veřejné sféře – projekty  
smart cities/region

e) podpora inovačního ekosystému.

Relevance RIS3 Ústeckého kraje ke klíčovým 
oblastem Technologické inkubace se velmi 
výrazně projevuje v oblasti udržitelnosti 
a ekoinovací. Další korelace jsou zřejmé 
v oblastech kulturní a kreativní průmysly,  
chytrá mobilita, umělá inteligence a vývoj 
chytrých řešení proti krizi.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY V RIS3 
S TEMATICKOU NÁVAZNOSTÍ 
NA KLÍČOVÉ OBLASTI 
PROJEKTU TECHNOLOGICKÁ 
INKUBACE

KLÍČOVÁ OBLAST TI 
– UDRŽITELNOST A EKOINOVACE:

MATECH: Cílem projektu MATECH je sdružovat 
výzkumné, materiální, ale i lidské zdroje 
infrastruktury Ústeckého kraje spolu s dalšími 
partnery do jednoho celku. Tím dojde ke 
vzniku základny pro inovativní materiálové 
technologie, které jsou orientované jednak 
na současné globální výzvy, tak i na národní 
priority. MATECH má za cíl posilovat inovační 
potenciál a konkurenceschopnost Ústeckého 
kraje. Dalším cílem projektu je tvorba podmínek 
pro posun zaměření extenzivního chemického 
průmyslu, vedoucí ke speciálním chemikáliím 
a nanomateriálů, mající vysokou přidanou 
hodnotu. Nositelem projektu je Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.

Zelený vodík (GreenH): Cílem projektu GreenH 
je výstavba výrobního závodu pro obnovitelný 
vodík, určený pro dekarbonizaci chemického 
průmyslu a dopravy v rámci Ústeckého kraje. 
Projekt spadá pod společnost UNIPETROL RPA, 
s.r.o. Nositelem projektu je UniCre a Unipetrol 
RPA, s.r.o.
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GEET (KraSeC): Cílem tohoto projektu  
je příprava regionu Ústeckého kraje na 
celkovou transformaci z důvodu zatížení 
regionu intenzivní těžbou, využíváním fosilních 
paliv. Mělo by dojít ke komplexnímu přechodu 
společnosti z ekonomiky, která využívá fosilní 
paliva, na bezemisní dlouhodobě udržitelnou 
společnost, a to po 3 stránkách – ekonomické, 
ekologické a energetické. Nositelem tohoto 
projektu je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, konkrétně Fakulta strojního 
inženýrství, Fakulta životního prostředí a Fakulta 
sociálně ekonomická. Nositelem projektu 
 je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem.

Pyrekol: Projekt Pyrekol vznikl za cílem vývoje 
technologie materiálového využití odpadních 
plastů a pryže z odpadních pneumatik.  
Ty by pak měly být použity v petrochemickém 
a rafinérském průmyslu při další výrobě 
základních chemikálií na území ČR. Nositelem 
projektu je UniCre a Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem.

Water Solar (WaterSolar): Projekt WaterSolar 
je zaměřen na testování a vyhodnocování 
vhodného řešení při umisťování plovoucích 
solárních parků na vodní plochy, které vznikají 
na základě hydrologické rekultivace a jsou 
realizovány na území bývalých těžebních lokalit. 
Nositelem projektu je Palivový kombinát Ústí, s.p.

KLÍČOVÁ OBLAST TI 
– UMĚLÁ INTELIGENCE:

Digital Innovation Hub ICUK (DIH): Projekt 
Digital Innovation Hub, organizovaný Inovačním 
centrem Ústeckého kraje, spadá na pomezí 
systémového a KET projektu. Cílem projektu  
DIH je vytvořit fungující ekosystém v rámci oblasti 
digitalizace SMEs (malé a střední podniky). 
Prostřednictvím tohoto projektu by mělo dojít 
k rozvoji pokročilých digitálních technologií, 
aktivnímu vyhledávání finančních zdrojů pro 
inovativní projekty z oblasti digitalizace výroby aj.

Portabo: Projekt Portabo má za cíl vytvořit 
jednotnou datovou platformu pro území 
Ústeckého kraje. Datovou platformu pak mohou 
využívat obce, města a kraj pro svou činnost. 
Přístup bude udělen i dalším stranám, které 
budou mít přístup k určitým datovým sadám. 
Přístup bude udělen všem obcím a městům  
na základě vzájemné výhodnosti (obce a města 
poskytnou určitá data do této platformy a získají 
zpět analytický výstup) a dobrovolnosti. 
Ústecký kraj pak bude mít k dispozici klíčová 
data ze všech koutů regionu, díky kterým může 
konat svá rozhodnutí a plánovat. Portabo 
umožní očekávaný přínos pro rozvoj Ústeckého 
kraje, a to např. při vytváření podmínek pro 
zavádění průmyslu 4.0, e-Government, nebo při 
zavedení inovativních konceptů SMART REGION 
a SMART CITIES, které v budoucnu pomohou 
kraji vypořádat se s nutnými strukturálními 
změnami. Portabo vzniklo roku 2019 podepsáním 
memoranda mezi statutárním městem Ústí nad 
Labem, Ústeckým krajem, statutárním městem 
Děčín, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, městem Litoměřice, Inovačním 
centrem Ústeckého kraje a ČVUT.

 24



Projekt podpořen Ústeckým krajem



LEGENDA
OBLASTI INKUBACE:

Mobilita

1

Umělá
inteligence

2

Udržitelnost 
(ekoinovace)

3

CERN 
technologie

4

Kosmické
technologie

5

Kreativní 
a kulturní
průmysly

6

Řešení 
pro krizové 

situace

7

PŘÍLOHA 1

Databáze VaV projektů v Ústeckém kraji 
s návazností na oblasti Technologické inkubace

Zdroj: API



27

PROGRAM/VÝZVA ČÁSTKA 
ŽÁDANÁ V KČ NÁZEV PROJEKTU - 839 PŘÍJEMCE OBLAST 

INKUBACE

APLIKACE III. výzva – s účinnou spoluprací 10 501 924,00 Produkce biocharu termickým 
rozkladem kalů z ČOV AGMECO LT,s.r.o. 2

APLIKACE III. výzva – s účinnou spoluprací 16 380 481,00 Výzkum zinkových odpadů 
a vývoj zinkových produktů COTTEX Trade s.r.o. 2

TECHNOLOGIE – XI. výzva 3 333 333,34 Technologie 
pro PERFECT MOTION s.r.o. PERFECT MOTION s.r.o. 3

ICT SDÍLENÉ SLUŽBY 
- TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 6 584 500,00 Vývoj inovativního 

IT řešení agregátoru B3 Group s.r.o. 4

APLIKACE I. VÝZVA – výzva - s účinnou spoluprací 26 580 000,00 Hi-tech materiály 
pro kosmické aplikace TOSEDA s.r.o. 5

INOVAČNÍ VOUCHERY – II. výzva 140 000,00 Vysoce-pevnostní zálivka 
na cementové bázi Stavební ústav Sanax s.r.o. 2

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 8 539 990,00 Tvorba nového SW produktu 

společností AIRS, s.r.o. AIRS, s.r.o. 4

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 9 304 800,00 Vývoj energetického IS pro realizaci 

energetických úspor v průmyslu
DATEX Control Systems, 
spol. s r.o. 2

INOVAČNÍ VOUCHERY - I. výzva 250 000,00 Vývoj software k poskytování 
proaktivních bezpečnostních řešení SOLEDPRO s.r.o. 4

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE 
– II. výzva – aktivita a) elektromobilita 1 065 230,00 Rozvoj elektromobility 

v CV TECH s.r.o. CV TECH s.r.o. 3
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PROGRAM/VÝZVA ČÁSTKA 
ŽÁDANÁ V KČ NÁZEV PROJEKTU - 839 PŘÍJEMCE OBLAST 

INKUBACE

INOVAČNÍ VOUCHERY – II. výzva 332 916,00

Koncept prediktivního řízení, na bázi 
neuronových sítí, utilizace zařízení 
(tepelného čerpadla) ve vztahu k měnící 
se ceně elektrické energie v průběhu dne, 
potřebě tepla (resp. venkovní teplotě), 
účinnosti (COP) tepelného čerpadla.

VM ENGINEERING s.r.o. 2

INOVAČNÍ VOUCHERY – III. výzva 198 000,00 Inovativní nástroje v monitoringu 
a managementu sítí SOLEDPRO s.r.o. 4

INOVAČNÍ VOUCHERY – III. výzva 198 000,00
Implementace inovativních 
bezpečnostních technologií 
do firemních infrastruktur

SOLEDPRO s.r.o. 7

INOVAČNÍ VOUCHERY - IV. výzva 399 998,00
Využití strojového vidění pro trasování 
pohyblivých elementů v procesu 
válcování

AIRS, s.r.o. 3

APLIKACE – VII. výzva 7 387 861,00 Gastro-odpady – výzkum efektivních 
metod jejich využití WASTen, z.s. 2

APLIKACE IV. výzva – s účinnou spoluprací 5 704 495,00
Vývoj nového SW od společnosti 
DYNAMIC FUTURE s.r.o. - Prediktivní 
plánovací aplikace 4.0.

DYNAMIC FUTURE s.r.o. 4

INOVAČNÍ VOUCHERY - I. výzva 275 600,00
Vývoj opětovně recyklovatelných desek 
a sendvičových materiálů za použití 
termoplastického lepidla

BIG Activity s.r.o. 2

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
- TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 5 711 600,00 Vývoj IS pro polygrafické provozy Business 

promotion CZ s.r.o. 1

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 17 634 192,00 Vývoj systému S-publishing spol. Sittardia Sittardia s.r.o. 1

INOVAČNÍ VOUCHERY – III. výzva 399 733,59 Vývoj a testování mobilního zařízení pro 
odběr a analýzu vzorků z ovzduší EASYmap a.s. 2
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PROGRAM/VÝZVA ČÁSTKA 
ŽÁDANÁ V KČ NÁZEV PROJEKTU - 839 PŘÍJEMCE OBLAST 

INKUBACE

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 7 957 086,00 Vývoj aplikace pro řízení firemních 

procesů dle ISO 20000 a 27001 Haug-land s.r.o. 4

APLIKACE I. výzva - s účinnou spoluprací 14 562 500,00
Robotické pracoviště pro kontrolu 
povrchu členitých lakovaných dílů 
v průmyslové výrobě 

FCC průmyslové systémy 
s.r.o. 3

POTENCIÁL I. výzva 5 156 821,00 Vybudování vývojového centra 
společnosti STYLE LINE s.r.o. STYLE LINE s.r.o. 3

APLIKACE I. výzva - s účinnou spoluprací 25 406 175,00 Čištění širokospektrálně 
znečištěných vod NANOPROGRESS, z.s. 2

APLIKACE I. výzva - bez účinné spolupráce 8 258 000,00 Textilní lamináty s nanovlákennou 
vrstvou pro okenní ventilaci NANOTEX PRO s.r.o. 2

TECHNOLOGIE III. výzva 6 850 000,00 Inovativní technologie 
do společnosti České filtry s.r.o. České filtry, s.r.o. 2

Inovační vouchery - I. výzva 215 200,00
In vitro testování biokompatibility 
nanovlákenného biodegradabilního 
krytí uvolňující léčiva

PARDAM, s.r.o. 7

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 18 611 016,00 Support Multimedia Connector (SMC) EasyComp s.r.o. 3

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 13 892 932,00 Blue Partners - Effit - Efektivní IT Blue Partners s.r.o. 4

APLIKACE I. výzva - s účinnou spoluprací 8 276 250,00 Inovativní technologie čištění odpadních 
vod s využitím sorbentů MikroChem LKT spol. s r.o. 2
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PROGRAM/VÝZVA ČÁSTKA 
ŽÁDANÁ V KČ NÁZEV PROJEKTU - 839 PŘÍJEMCE OBLAST 

INKUBACE

INOVAČNÍ VOUCHERY – II. výzva 332 916,00

Koncept prediktivního řízení, na bázi 
neuronových sítí, utilizace zařízení 
(tepelného čerpadla) ve vztahu k měnící 
se ceně elektrické energie v průběhu dne, 
potřebě tepla (resp. venkovní teplotě), 
účinnosti (COP) tepelného čerpadla.

VM ENGINEERING s.r.o. 2

INOVAČNÍ VOUCHERY – III. výzva 198 000,00 Inovativní nástroje v monitoringu 
a managementu sítí SOLEDPRO s.r.o. 4

INOVAČNÍ VOUCHERY – III. výzva 198 000,00
Implementace inovativních 
bezpečnostních technologií 
do firemních infrastruktur

SOLEDPRO s.r.o. 7

INOVAČNÍ VOUCHERY - IV. výzva 399 998,00
Využití strojového vidění pro trasování 
pohyblivých elementů v procesu 
válcování

AIRS, s.r.o. 3

APLIKACE – VII. výzva 7 387 861,00 Gastro-odpady – výzkum efektivních 
metod jejich využití WASTen, z.s. 2

APLIKACE IV. výzva – s účinnou spoluprací 5 704 495,00
Vývoj nového SW od společnosti 
DYNAMIC FUTURE s.r.o. - Prediktivní 
plánovací aplikace 4.0.

DYNAMIC FUTURE s.r.o. 4

INOVAČNÍ VOUCHERY - I. výzva 275 600,00
Vývoj opětovně recyklovatelných desek 
a sendvičových materiálů za použití 
termoplastického lepidla

BIG Activity s.r.o. 2

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
- TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 5 711 600,00 Vývoj IS pro polygrafické provozy Business 

promotion CZ s.r.o. 1

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 17 634 192,00 Vývoj systému S-publishing spol. Sittardia Sittardia s.r.o. 1

INOVAČNÍ VOUCHERY – III. výzva 399 733,59 Vývoj a testování mobilního zařízení pro 
odběr a analýzu vzorků z ovzduší EASYmap a.s. 2
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ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - I. výzva 7 957 086,00 Vývoj aplikace pro řízení firemních 

procesů dle ISO 20000 a 27001 Haug-land s.r.o. 4

APLIKACE I. výzva - s účinnou spoluprací 14 562 500,00
Robotické pracoviště pro kontrolu 
povrchu členitých lakovaných dílů 
v průmyslové výrobě 

FCC průmyslové systémy 
s.r.o. 3

POTENCIÁL I. výzva 5 156 821,00 Vybudování vývojového centra 
společnosti STYLE LINE s.r.o. STYLE LINE s.r.o. 3

APLIKACE I. výzva - s účinnou spoluprací 25 406 175,00 Čištění širokospektrálně 
znečištěných vod NANOPROGRESS, z.s. 2

APLIKACE I. výzva - bez účinné spolupráce 8 258 000,00 Textilní lamináty s nanovlákennou 
vrstvou pro okenní ventilaci NANOTEX PRO s.r.o. 2

TECHNOLOGIE III. výzva 6 850 000,00 Inovativní technologie 
do společnosti České filtry s.r.o. České filtry, s.r.o. 2

Inovační vouchery - I. výzva 215 200,00
In vitro testování biokompatibility 
nanovlákenného biodegradabilního 
krytí uvolňující léčiva

PARDAM, s.r.o. 7

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 18 611 016,00 Support Multimedia Connector (SMC) EasyComp s.r.o. 3

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 13 892 932,00 Blue Partners - Effit - Efektivní IT Blue Partners s.r.o. 4

APLIKACE I. výzva - s účinnou spoluprací 8 276 250,00 Inovativní technologie čištění odpadních 
vod s využitím sorbentů MikroChem LKT spol. s r.o. 2
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Inovační vouchery – II. výzva 333 330,00
Fungicidní účinnost Pythium oligandrum 
M1 v kontrolovaných laboratorních 
podmínkách

BIOPREPARÁTY, 
spol. s r.o. 2

I. Výzva Proof of concept 10 817 480,00
Zhodnocení potenciálu pro zavedení 
řízení energetické efektivity na trakční 
energie pro Hnací vozidla na dráze

ENEX GROUP s.r.o. 2

Inovační vouchery – III. výzva 277 800,00 Prototyp panelu K-KONTROL S2.4 705 CZECH PAN s.r.o. 2

Inovační vouchery - IV. výzva 218 500,00 Prototyp panelu K-KONTROL S 7.7200 CZECH PAN s.r.o. 2

APLIKACE – VII. výzva 17 562 690,00
Využití selekčního tlaku a nanomateriálů 
jako efektivních nástrojů stimulace 
biotechnologických systémů

EPS biotechnology, s.r.o. 2

POTENCIÁL – VI. výzva 9 816 900,00 Výzkum a vývoj metody cladding 
ve společnosti rt steel s.r.o. rt steel s.r.o. 2

APLIKACE – VII. výzva 4 905 413,00
Využití umělé inteligence pro predikci 
srážek a oblačnosti ve společnosti 
METEOPRESS, spol. s r.o.

METEOPRESS, spol. s r.o. 4

APLIKACE – VII. výzva 4 596 000,00 Nové generace textilních nafukovacích 
návnad – kopií těžké vojenské techniky INFLATECH s.r.o. 7

APLIKACE I. výzva – s účinnou spoluprací 10 901 962,00 Vývoj dronu pro kontrolu liniových staveb LPS, letecké práce 
a služby, s.r.o. 3

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
– TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva 20 592 000,00 SPINAKR CLOUD17 Sophia Solutions, s.r.o. 4
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APLIKACE – VI. výzva - bez účinné spolupráce 19 996 034,00 Aplikace – Belet a.s. Belet a.s. 3

APLIKACE – VI. výzva - bez účinné spolupráce 20 685 554,00
Vývoj prototypu komplexního 
identifikačního systému se softwarem 
ve společnosti SAITECH s.r.o.

SAITECH s.r.o. 3

APLIKACE – VI. výzva - s účinnou spoluprací 18 589 358,00 Model virtuální nemocnice SEFIMA s.r.o. 4

INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT - I. výzva 7 430 000,00 Systém pro prostorové monitorování 
hluku v čase EKOLA group, spol. s r.o. 2

INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT – III. výzva 19 292 000,00

Zahájení výroby a uvedení na trh 
inovovaného biologického kapalného 
fungicidu proti původcům houbových 
chorob

BIOPREPARÁTY, spol. s r.o. 2

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
- I. výzva – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ 20 137 377,00 SPINAKRcloud Sophia Solutions, s.r.o. 4

Inovační vouchery - I. výzva 220 000,00 Modifikace polymerní matrice 
nanovlákenným anorganickým pojivem PARDAM, s.r.o. 7

APLIKACE - IV. výzva – bez účinné spolupráce 19 994 532,00 Vývoj produkce asfaltových směsí s 
využitím maximálního podílu recyklátu PETROM STAVBY, a.s. 2

Inovační vouchery - IV. výzva 280 000,00 Vývoj technologie výroby membrán PVDF Nano Medical s.r.o. 7

APLIKACE - III. výzva - s účinnou spoluprací 13 660 000,00 Aplikace nanovláken 
v potravinářských obalech Nano Medical s.r.o. 2

INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT - V. výzva 47 686 191,00 Inovace aerodynamického 
větrného tunelu Strojírna Litvínov spol. s r.o. 1
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TA ČR – Technologická 
agentura ČR 22 074,00

Vývoj inovativních solitérních 
akustických prvků s implementovanými 
nanovlákennými strukturami PARDAM , s.r.o. (IČO: 25268694) 1

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 17 525,00

Optimalizace vlastností akustických 
panelů z recyklovaného křišťálového skla 
funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy

AVETON s.r.o. (IČO: 02436647) 2

GA ČR – Grantová 
agentura České 
republiky

9 384,00
Nová generace organicko/anorganických 
materiálů pro detekci, zachycení a využití 
oxidu uhličitého

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta 
(parent IČO: 44555601); Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze / Fakulta 
chemické technologie (parent IČO: 60461373)

2

GA ČR – Grantová 
agentura České 
republiky

9 933,00 Inteligentní magnetické materiály: 
od objemových systémů ke „spinterface“

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta 
(parent IČO: 44555601); Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze / Fakulta 
chemické technologie (parent IČO: 60461373)

2

GA ČR – Grantová 
agentura České 
republiky

9 843,00
Fosfinátové metal-organické sítě 
pro odstraňování emergentních polutantů 
a těžkých kovů

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378271); 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Fakulta životního prostředí 
(parent IČO: 44555601); Ústav anorganické 
chemie AV ČR, v. v. i. (IČO: 61388980)

2
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TA ČR – Technologická 
agentura ČR 7 771,00 Podpora alternativních řešení mobility 

v environmentálně citlivých oblastech

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně 
ekonomická (parent IČO: 44555601)

2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 19 389,00

Modulární automatizovaná úprava 
průmyslových vod pro jejich následnou 
recyklaci

MICo engineering s.r.o. 
(IČO: 04303857) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 7 388,00 Gastroodpady – výzkum efektivních 

metod jejich využití
WASTen, z.s. 
(IČO: 04669053) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 20 360,00 Výzkum a vývoj v oblasti aplikace 

robotického svařování
ZLÍN ROBOTICS s.r.o. 
(IČO: 06594727) 3

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 11 843,00 Zařízení pro bezkontaktní hodnocení 

tvarové přesnosti automobilových skel
FOR G, s.r.o. 
(IČO: 25046667) 3

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 7 096,00

Využití moderních záznamových 
a výpočetních metod pro optimalizaci 
technologie výroby nanovlákenných 
materiálů

PARDAM, s.r.o. 
(IČO: 25268694) 3

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 16 433,00

Pokročilé materiály se senzorickými 
vlastnostmi pro kritické komponenty 
kolejových vozidel

Technická univerzita v Liberci / Ústav 
pro nanomateriály, pokročilé technologie 
a inovace (parent IČO: 46747885)

3

MZe – Ministerstvo 
zemědělství 15 340,00

Nové možnosti environmentálně bezpečné 
ochrany chmele pomocí základních látek a 
botanických pesticidů v podmínkách ČR

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i. (IČO: 00027006) 2
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TA ČR – Technologická 
agentura ČR 6 529,00 VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura 

mezioborově

České vysoké učení technické v Praze / 
Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov (parent IČO: 68407700)

2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 818,00 Technologie výroby stavebních 

konstrukcí metodou 3D tisku HENNLICH s.r.o. (IČO: 14869446) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 10 786,00

Vývoj technologie pro efektivní potlačování 
mykolitických pěn v aktivačních systémech 
čištění odpadních vod

PRO-AQUA CZ, s.r.o. (IČO: 25471406) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 067,00 Výzkum a vývoj nové technologie 

pro bezdotykové měření a kontrolu autoskel“ MIKRON plus, s.r.o. (IČO: 25000586) 3

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 9 418,00 Technologie výroby ethylenu 

z obnovitelných surovin UNIPETROL RPA, s.r.o. (IČO: 27597075) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 15 702,00 Snižování emisí polutantů v plynech a vodných 

roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitu Centrum výzkumu Řež s.r.o. (IČO: 26722445) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 16 225,00 Environmentálně přijatelná granulovaná 

hnojiva s řízeným uvolňováním živin VUCHT a.s. (IČO: 31322034) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 496,00 Chytrý obráběcí stroj TOS VARNSDORF a.s. (IČO: 27327850) 4

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 20 686,00

Vývoj prototypu komplexního identifikačního 
systému se softwarem ve společnosti 
SAITECH s.r.o.

SAITECH s.r.o. (IČO: 25010352) 4

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 5 485,00 Automatizace, měření a monitoring 

montážních procesů
ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost 
(IČO: 00152552) 3
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mezioborově

České vysoké učení technické v Praze / 
Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov (parent IČO: 68407700)

2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 818,00 Technologie výroby stavebních 

konstrukcí metodou 3D tisku HENNLICH s.r.o. (IČO: 14869446) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 10 786,00

Vývoj technologie pro efektivní potlačování 
mykolitických pěn v aktivačních systémech 
čištění odpadních vod

PRO-AQUA CZ, s.r.o. (IČO: 25471406) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 067,00 Výzkum a vývoj nové technologie 

pro bezdotykové měření a kontrolu autoskel“ MIKRON plus, s.r.o. (IČO: 25000586) 3

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 9 418,00 Technologie výroby ethylenu 

z obnovitelných surovin UNIPETROL RPA, s.r.o. (IČO: 27597075) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 15 702,00 Snižování emisí polutantů v plynech a vodných 

roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitu Centrum výzkumu Řež s.r.o. (IČO: 26722445) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 16 225,00 Environmentálně přijatelná granulovaná 

hnojiva s řízeným uvolňováním živin VUCHT a.s. (IČO: 31322034) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 496,00 Chytrý obráběcí stroj TOS VARNSDORF a.s. (IČO: 27327850) 4

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 20 686,00

Vývoj prototypu komplexního identifikačního 
systému se softwarem ve společnosti 
SAITECH s.r.o.

SAITECH s.r.o. (IČO: 25010352) 4

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 5 485,00 Automatizace, měření a monitoring 

montážních procesů
ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost 
(IČO: 00152552) 3
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MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 16 380,00 Výzkum zinkových odpadů 

a vývoj zinkových produktů COTTEX Trade s.r.o. (IČO: 28102541) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 10 502,00 Produkce biocharu termickým rozkladem kalů z ČOV AGMECO LT,s.r.o. (IČO: 27100022) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 10 228,00 Výzkum a vývoj nové technologie 

pro měření autoskel MIKRON plus, s.r.o. (IČO: 25000586) 3

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 3 298,00

Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby 
bioplynu pomocí degradabilní organické matrice 
pro účely strojní fertilizace půdy

Česká zemědělská univerzita v Praze / Technická 
fakulta (parent IČO: 60460709) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 8 351,00 Výzkum a vývoj metod čištění 

průmyslových odpadních vod UNIPETROL RPA, s.r.o. (IČO: 27597075) 2

MO – Ministerstvo 
obrany 7 027,00 NANOOBVAZ – použití nanotechnologie 

v obvazových materiálech
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 
nemocnice Praha (IČO: 61383082) 7

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 10 443,00

Termické zpracování vedlejších zemědělských 
produktů na látky využitelné jako biosložky 
pohonných hmot

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. / 
Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy 
(parent IČO: 44569181)

2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 7 062,00

Funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru 
pro recyklaci procesních vod s použitím moderních 
metod modelování

ALFICO s. r. o. (IČO: 28742800) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 10 334,00

Průmyslový výzkum a výroba nových biologických 
biocidních prostředků šetrných k uživateli i 
životnímu prostředí

Bio Agens Research and Development 
– BARD, s.r.o. (IČO: 27311392) 2

37

POSKYTOVATEL
UZNANÉ 
NÁKLADY 
V TIS. KČ

NÁZEV PROJEKTU - 881 PŘÍJEMCE OBLAST 
INKUBACE

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 14 776,00

Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování 
dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi 
denitrifikačních exogenních substrátů

PRO-AQUA CZ, s.r.o. (IČO: 25471406) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 5 328,00 Filmotvorná vodní skla pro stavební průmysl SChem a.s. (IČO: 24279064) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 19 994,00 Vývoj produkce asfaltových směsí 

s využitím maximálního podílu recyklátu
PETROM STAVBY, a.s. 
(IČO: 26769611) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 18 245,00 Vývoj technologie pro recyklaci kovů 

ze strusky s vysokou účinností
VVV MOST spol. s r.o. 
(IČO: 00526355) 2

MZe – Ministerstvo 
zemědělství 6 981,00 Komplexní půdoochranné technologie 

pro pěstovní chmelu otáčivého
Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i. (IČO: 00027049) 2

MŠMT – Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy

196,00 Výzkum dosažení a hodnocení vysoké přesnosti 
obráběných povrchů

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Fakulta strojního 
inženýrství (parent IČO: 44555601)

2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 3 900,00 Aplikace moderního vysokohodnotného cementového 

kompozitu UHPC pro prvky kanalizačních systémů
EKOMONT Litoměřice s.r.o. 
(IČO: 01526235) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 8 186,00 Textilní lamináty s nanovlákennou vrstvou pro okenní ventilaci NANOTEX GROUP s.r.o. 

(IČO: 25662660) 2

MZe – Ministerstvo 
zemědělství 15 381,00

Nové technologické postupy s využitím membránových 
procesů poskytující nové potravinářské produkty 
se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi

MemBrain s.r.o. (IČO: 28676092); 
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. 
(IČO: 26722861)

3

TA ČR – Technologická 
agentura ČR 1 750,00

Výzkum fugtivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) 
z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin 
(vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
(IČO: 44569181) 2
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TA ČR – Technologická 
agentura ČR 11 150,00 Rafinace bio-oleje na palivo pro vznětové motory Euro Support Manufacturing Czechia, 

s.r.o. (IČO: 25417681) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média NANOVIA s.r.o. (IČO: 27381277) 2

TA ČR – Technologická 
agentura ČR

Katalytický proces pro úplnou likvidaci emisí oxidů dusíku 
pro technologie výroby kyseliny dusičné

Euro Support Manufacturing Czechia, 
s.r.o. (IČO: 25417681) 2

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu Vývoj dronu pro kontrolu liniových staveb LPS, letecké práce a služby, s.r.o. 

(IČO: 64652785) 3

MPO – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

Inovativní technologie čištění odpadních 
vod s využitím sorbentů

MikroChem LKT spol. s r.o. 
(IČO: 49060007) 2
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