Memorandum o spolupráci národních technologických platforem
Národní technologické platformy (NTP) představují sdružení průmyslových podniků, malých a středních
podniků (MSP), univerzit, výzkumných organizací, orgánů veřejné správy a spotřebitelů podílejících se na
výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) ve strategických technologických oblastech.
NTP jsou nezávislé organizace, které tvoří strategické vize stěžejních ekonomických oborů ČR. Jejich cílem je
přispět ve střednědobém až dlouhodobém horizontu k hospodářskému růstu a zvyšování
konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje.
Konkrétní aktivity a cíle NTP
•

tvorba strategií a podpora rozvoje výzkumu, vývoje a zejména inovací v jednotlivých průmyslových
oblastech;

•

implementace strategických dokumentů a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech
definovaných ve strategické výzkumné agendě (SVA) a implementačním akčním plánu (IAP) jako
klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj;

•

posílení spolupráce průmyslových podniků, zejména MSP, s výzkumnými a vzdělávacími institucemi
s cílem aplikovat poznatky vědy a výzkumu v konkrétních inovovaných výrobcích a službách;

•

aktivní spolupráce s evropskými technologickými platformami a dalšími evropskými organizacemi,
transformace evropských strategií do národních strategií a plánů;

•

zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropské spolupráce a využívání evropských
zdrojů financování;

•

aktivní účast na tvorbě obsahu programů podporujících výzkum a vývoj v ČR z pozice nezávislých
odborných institucí a v souladu se strategickými plány rozvoje definovanými NTP;

•

aktivní zapojení NTP do konzultačních skupin při přípravě konkrétních výzev národních programů
výzkumu;

•

prosazení bonifikace ve specifických kritériích výzev podpůrných programů při hodnocení projektů v
případě souladu projektu s implementačním akčním plánem;

•

zakotvení principu podpory NTP do nově připravovaného Rámce podpory Společenství,
programových a implementačních dokumentů operačních programů na období 2014 a dále;

•

zásadnější vstup NTP do konzultací a přípravy budoucího programovacího období rámcových
programů EU.

Pro naplnění svého poslání se níže jmenované národní technologické platformy dohodly:
•

•
•
•
•

na společném prosazování výše jmenovaných cílů, neboť pouze efektivní a koordinovaná podpora
VaVaI v ČR může přinést výsledky v podobě posílení konkurenceschopnosti českých podniků a v
důsledku toho i posílení celé české ekonomiky;
na posílení mezioborové spolupráce, neboť mezioborový přenos výsledků VaVaI může znásobit
využitelnost těchto výsledků a multiplikovat ekonomický efekt plynoucí z VaVaI;
na společné propagaci VaVaI;
na posílení spolupráce NTP se zástupci veřejné správy;
na definování bodů spolupráce s dalšími organizacemi: Hospodářskou komorou ČR, Svazem
průmyslu a dopravy ČR, Technologickou agenturou ČR, Technologickým centrem Akademie věd ČR
a dalšími.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji v oblasti VaVaI a legislativy vyjadřují NTP své postoje zejména v těchto
otázkách:
1) Nový občanský zákoník přináší změnu právní formy občanských sdružení (jimiž některé NTP jsou), přičemž
nový útvar, tedy zapsaný spolek, není dosud zahrnut v připravovaných dotačních programech.
2) NTP by se měly stát řádnými žadateli ve většině programů OPPIK, resp. dalších operačních fondů, a to bez
ohledu na jejich právní formu. TP by měly být uvedeny a popsány v terminologii nového OP PIK.
3) Omezení výdajů na aplikovaný výzkum velmi zkomplikovalo realizaci projektů financovaných z programu
OPPI Spolupráce – II. výzva (prodloužení). Nenaplnění závazných ukazatelů týkajících se počtu iniciovaných
projektů může při případném požadavku na vrácení dotace ohrozit existenci většiny NTP.
4) TP v rámci svých činností vypracovaly strategické dokumenty SVA (Strategická výzkumná agenda) a IAP
(Implementační akční plán), které mapují současný stav, priority a předpokládaný vývoj daných oborů TP.
Apelujeme na orgány státní správy zodpovědné za přípravu operačních programů a strategií, aby při jejich
tvorbě vycházely z těchto zpracovaných dokumentů.
K aktualizovanému memorandu se připojují:
Česká bioplynová asociace o.s. – TP Bioplyn (www.czba.cz)
Česká membránová platforma (www.czemp.cz)
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (www.cztpis.cz)
Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví
(www.forestplatform.cz)
Česká technologická platforma pro biopaliva (www.biopaliva-ctpb.cz/)
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (www.ctpez.cz)
Česká technologická platforma PLASTY (www.schp.cz)
Česká technologická platforma pro letectví a kosmonautiku (www.alv-cr.cz/Default.aspx?tid=8)
ČTPT - Česká technologická platforma pro textil (www.ctpt.cz)
Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (www.suschem.cz)
Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost
(www.rostlinyprobudoucnost.com)
Česká vodíková platforma (www.hytep.cz)
Národní technologická platforma NGV (www.ngva.cz)
Technologická platforma "Interoperabilita železniční infrastruktury" (www.sizi.cz)
Technologická platforma strojírenská výrobní technika (www.tpsvt.cz )
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