
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.

Jejich cílem je přispět ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 

k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti 

a udržitelného rozvoje.

Konkrétní cíle národních technologických platforem:

· vypracování strategií a podpora rozvoje oborů: tvorba strategií 

rozvoje a podpory výzkumu, vývoje a zejména inovací 

v jednotlivých průmyslových oblastech;

· transformace evropských strategií do národních strategií: 

aktivní spolupráce s evropskými technologickými platformami 

s cílem transformovat evropské strategické plány do národních 

plánů;

· aplikace výsledků výzkumu do výroby a služeb: aktivovat 

a posílit spolupráci průmyslových podniků, zejména MSP, 

s výzkumnými a vzdělávacími institucemi s cílem aplikovat 

poznatky vědy a výzkumu těchto institucí v konkrétních 

inovovaných výrobcích a službách;

· zefektivnění prostředí podpory VaVaI v ČR: jako nezávislé 

instituce se účastnit tvorby obsahu programů podporujících 

výzkum a vývoj v ČR, snaha o harmonizaci obsahu podpor se 

strategickými plány rozvoje definovanými NTP.
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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.

Níže jmenované národní technologické platformy vyjádřily obavy 

nad budoucí činností svých organizací z důvodu skončení podpor 

rozvoje a chodu NTP z veřejných prostředků, zvláště pak MPO.

NTP jsou nezávislé organizace, které tvoří strategické vize stěžejních 

ekonomických oborů ČR. Snížené možnosti samofinancování NTP 

a skončení podpor NTP ze strany státu směřují k rapidnímu útlumu 

jejich aktivit. Tím by mohla ČR ztratit silný a strategický nástroj 

k ovlivňování směru VaVaI ve prospěch ekonomických zájmů země 

a ohrozit konkurenceschopnost celé ČR.

Níže jmenované národní technologické platformy se na základě výše 

popsané hrozby dohodly na společném prosazování cílů, které mají 

zajistit udržitelnost rozvoje NTP.
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Krátkodobé cíle - NTP požadují:

Dlouhodobé cíle - NTP požadují:

Praha16. března 2011

K memorandu se připojují:

Asociace NGV o.s. (www.ngva.cz)
Česká bioplynová asociace (www.czba.cz)
Česká membránová platforma o.s. (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 potraviny (www.ctpp.cz)
Česká technologická platforma pro textil (www.ctpt.cz)
Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii 
(www.suschem.cz)
Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. (www.ctps.cz)
Česká vodíková technologická platforma (www.hytep.cz)
Technologická platforma "Interoperabilita železniční infrastruktury" 
(www.sizi.cz)
Technologická platforma pro IT služby (www.platformaits.cz)
Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje 
(www.tpuvz.cz)
Technologická platforma silniční doprava (www.tpsd-ertrac.cz)
Technologická platforma strojírenská výrobní technika (www.tpsvt.cz)

  princip podpory NTP zakotvit do nově připravovaného Rámce 

podpory Společenství na období 2014 a dále;

· aktivněji zapojit NTP do konzultací a přípravy budoucího 

programovacího období rámcových programů EU;

· aktivně zapojit NTP do konzultačních skupin při přípravě výzev 

národních programů výzkumu.

·

· v programu na podporu technologických platforem (OPPI, 

Spolupráce, Technologické platformy) využít zbývající alokaci 

na vypsání nové výzvy na podporu rozvoje a chodu stávajících 

NTP;

· V programu OPVK, zejména Ose 2, rozšířit okruhy žadatelů pro 

nově vyhlašované výzvy tak, aby se mohly zúčastnit všechny TP 

(včetně zájmových sdružení právnických osob – vzniklých dle § 20f 

a násl. zákona č. 40/1964Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů);

· Ve specifických kritériích výzev podpůrných programů 

při hodnocení projektů bodově zohlednit členství v NTP;

· Ve specifických kritériích výzev podpůrných programů 

při hodnocení projektů bodově zohlednit soulad projektu 

s Implementačním akčním plánem.
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