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TAČR ÉTA

 

Třetí veřejná soutěž

 Dle dostupných zdrojů, získaných z
oficiálních stránek Technologické
agentury České republiky, je v
současné době plánováno vyhlášení
výzvy Programu na podporu
aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, 
na 18. září 2019.

Kdyby bylo potřeba zaměstnanci
KTT budou velmi rádi nápomocni s
přípravou  Vašich projektů.

KTT chce na základě  spolupráce s
JVTP a agenturou Czechinvest žádat
v rámci této výzvy též o jeden
projekt, který je nyní v přípravě.



 Vyhlášení výzvy k předklání 
žádostí pro rok 2019
Výzva je otevřena v termínu 
od 4.9. do 15.10.2019. 
Žádosti budou přijímány prostřednictvím on-line
formuláře zveřejněného na webových stránkách
www.inovoucher.cz, nedílnou součástí žádosti
bude také přiložená nabídka od poskytovatele
znalostí (výzkumné instituce). Žádost bude
podána  odesíláním vyplněného formuláře na
uvedený kontaktní email, vytištěnou a
podespanou verzi formuláře je zároveň nutné
doručit na adresu: Jihočeský vědeckotechnický
park, a.s., 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice (doporučenou poštou nebo osobně v
pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu
Jihočeského kraje).

Počet zrealizovaných inovoucherů
od roku 2016 do 2019 - 12



 

Zdroj: Jihočeský vědeckotechnický park, 2019 



Po uskutečněném 9. zasedání Monitorovacího výboru jsou ve výše uvedeném
programu stále k dispozici prostředky na podporu přeshraničních projektů.
 
Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání
žádosti na 10. zasedání Monitorovacího výboru je
21. srpen 2019 do 23:59 hodin. Podávání žádosti v rámci programu Cíl EÚS
2014-2020 je možné však v zásadě kdykoliv.
 
Aktuálně je možné žádat o podporu v rámci 3. prioritních os: 
 

1) Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
2) Investice do dovedností a vzdělávání

3) Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
 
Čtvrtá prioritní osa s názvem: Výzkum, technologický rozvoj a inovace je, dle
oficiálních zpráv, z důvodu již vyčerpaných finančních  prostředků EFRR v
rámci tohoto programového období, uzavřena.
 
Více informací naleznete na stránkách: www.by-cz.eu
 

Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Současné dotační možnosti



V závěru měsíce srpna bude ukončen projekt č. 48, který vznikl ve
spolupráci s Pasovskou univerzitou.
Díky realizaci tohoto projektu bylo možné podpořit nejen rozvoj aktivit
Kanceláře transferu technologií, ale díky financím byly podpořeny 
zajímavé dílčí projekty v rámci aktivit Proof-of-concept, byla
uspořádána mezinárodní konference a hned několik WTT formátů,
vytvořili jsme webové stránky, které budou nadále informovat o
novinkách z oblasti transferu technologií a znalostí v příhraničním
prostoru, či vznikla kniha s názvem Výzkumný a inovační potenciál
v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska,
která je nyní dostupná jak v tištěné, tak i online formě.

Projekt č. 48 Vybudování znalostního 
a technologického transferu v příhraničním
prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska 

Více informací o projektu najdete na webových stránkách:
 www.cz-by-transfer.eu



 

Ochrana duševního vlastnictví
JU v číslech - 16. září 2019



 

Ochrana duševního vlastnictví
přehled nově podaných a udělených

ochran
 UDĚLENÉ:

OZ   Elektro SMS
OZ  Jihočeské dny vědy
UV  Zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb 
P    Zařízení pro dálkové ovládání potenciometrů elektronických přístrojů, 
       zejména analogových hudebních zesilovačů

 
PODANÉ:

P      Aerační vložka pro rybářskou káď s oxygenací
P      Rybářská káď s aerací a oxygenací
OZ   Tradiční jihočeská kapří paštika
UV   Měření a snímání dýchání drobných živočichů s využitím telekamer
UV   Konstrukce boxu pro měření dýchacího ústrojí drobných živočichů
UV   Způsob a zařízení pro snížení tepelného stresu hospodářských zvířat
P     Způsob a zařízení pro snížení tepelného stresu hospodářských zvířat
P     Způsob a zařízení pro diagnostiku mléka v reálném čase
UV  Aktivační a imobilizační roztok pro krátkodobé uchování spermatu candáta
       obecného
OZ  Dataseek

Legenda: P - patent; UV - užitný vzor, OZ - ochranná známka



 

Nabídka pro vědecké pracovníky
Kancelář transferu technologií tímto informuje všechny vědecké
pracovníky o možnosti využití naší nabídky na poskytnutí
finančních prostředků pro potřeby výstav a veletrhů. 
Poskytnuté finance mohou být využity na pronájem
vystavovacího místa, pronájem stánku a mnoho dalších.

Jedná se o jednorázovou částku ve výši 
10 500,- Kč.

Zaujala Vás tato nabídka? 
Neváhejte nás kontaktovat na jednom z níže uvedených

kontaktů a my Vám rádi pomůžeme.

Na základě snahy o rozšiřování povědomí a zvýšení
komercializačních příležitostí výsledků vědy a výzkumu
Jihočeské univerzity v rámci celého světa, jsme na základě
memorand o spolupráci uzavřeli v roce 2018 dohodu s Asia IP
Exchance a v roce 2019 s IPI Singapore o zveřejňování našich
technologií na jejich webových portálech, které hojně využívají
jejich regionální i zahraniční firmy. 
 
Webové stránky můžete navštívit na odkazu:
 
http://www.asiaipex.com/Home/Index_EN
https://www.ipi-singapore.org/
 

Nabídka výsledků VaV v rámci světových databází



RoadShow 
 Setkání s novými řediteli 
zahraničních kanceláří CzechTrade

Kancelář transferu technologií byla zapojena do spoluorganizace a
koordinace zajímavé akce, při které proběhne představení nových
ředitelů zahraničních kanceláří společnosti CzechTrade v
Ázerbájdřánu, Číně, Chile, Indii, Íránu, Jižní Koree a Polsku.

Setkání přiblíží aktuální situaci v daných zahraničních regionech a
potenciál exportu produkce zapojených firem do těchto teritorií.
Návštěvníci budou seznámeni s aktuální nabídkou agentury
CzechTrade. Zástupci hostitelských organizací představí konkrétní
aktivity umožňující firmám zapojení do programů Vědy, vývoje a
inovací.

Mezi preferované obory v daných teritoriích patří:

potraviny, stavebnictví, letectví, smart technologie, sklo, zdravotní
péče, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí, green
buildings, vodohospodářství, elektromobilita, hromadná doprava,
strojírenství a energetika, těžba, nanotechnologie, lázeňství,
obranný a bezpečnostní průmysl, obnovitelné zdroje.

Akce v rámci Jihočeského kraje se bude konat 1.10.2019 od 15:00 do
18:00 hod na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 
Místo konání: zasedací místnost Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
Účast na akci je podmíněna nahlášením na: jctt@jcu.cz    



INFORMACE:
 
NA KONCI MĚSÍCE ZÁŘÍ BUDOU VYHLÁŠENY
VÝSLEDKYRESP. PODPOŘENÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU
TAČR GAMA. 
 
O VÝSLEDKU BUDEME VŠECHNY FAKULTY INFORMOVAT.

VÍCE INFORMACÍ TÝKAJÍCÍ SE NOVÝCH

PROJEKTŮ  A VÝZEV ZÍSKÁTE V

KANCELÁŘ I  TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

JU

Kancelář transferu technologií
Branišovská 1645/31A
370 05 České Budějovice
www. jctt.cz
jctt@jcu.cz

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková
vedoucí kanceláře
rstemberkova@jcu.cz

Autor: Linda Vithová, DiS.

Kontaktujte nás, jsme Vám vždy rádi k dispozici




