
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné
soutěže — 1. veřejná soutěž programu na podporu

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ÉTA

1. Seznam návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže  (návrhy projektů jsou seřazeny dle
ID čísel návrhů projektů)

Číslo
projektu Název projektu

Název organizace
hlavního
uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků projektu

TL01000045

Výzkum chování ukazatelů
radioaktivity v systému povrchová
voda-sediment a revize
legislativních požadavků na kvalitu
povrchové vody ve vztahu ke
kvalitě sedimentů

Výzkumný ústav
vodohospodářský
T. G. Masaryka,
veřejná
výzkumná
instituce

TL01000092

Identifikace a kvantifikace inovační
kapacity výsledků výzkumu,
vytvářející nové konkurenční
výhody spojením do kaskádových
skupin

České vysoké
učení technické v
Praze

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
INOVAČNÍ CENTRUM
ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.,
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

TL01000156 Future Classroom ADLEX, spol. s r.o. Univerzita Karlova

TL01000172 Pulsní hasicí přístroj

Vysoká škola
technická a
ekonomická v
Českých
Budějovicích

TL01000182 Vzděláváním k digitální ekonomice Vysoká škola
Karla Engliše, a.s.

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v
Trenčíne

TL01000193
VĚDECKÁ GRAMOTNOST
GENERACE ALFA – SOUČASNÝ
STAV A PERSPEKTIVY

Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně
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TL01000269
Využití vizualizace a virtuální
reality pro revitalizaci a rekultivaci
území

Vysoká škola
báňská -
Technická
univerzita
Ostrava

TL01000324

Analýza dat o kvalitě života v
českých obcích s využitím
terénního šetření za účelem
zlepšení rozhodování obcí a vyšší
participace občanů ve veřejném
životě

Obce v datech,
s.r.o.

AQE advisors, a.s., Deloitte
Advisory s.r.o.

TL01000410
Vytvoření systému pro evidenci a
sdílení informací o dopravně
bezpečnostních opatřeních

Centrum
dopravního
výzkumu, v.v.i.

ECHOpix s.r.o.

TL01000424
Vývoj systému osídlení
historického území Čech do r. 2050:
implikace pro územní plánování

Univerzita
Karlova

koucky-arch.cz s.r.o.,
Institut plánování a
rozvoje hlavního města
Prahy

TL01000437
Možnosti zvýšení retenční
schopnosti zemědělské krajiny s
využitím GIS a archivních map

Výzkumný ústav
vodohospodářský
T. G. Masaryka,
veřejná
výzkumná
instituce

TL01000499
Výzkum a vývoj podpůrných
informačních sítí neformálních
pečujících o osoby po cévní
mozkové příhodě

Ostravská
univerzita

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita
Ostrava

TL01000517
NEWSAK | Aktivní vsakovací vrstva
pro přírodě blízké hospodaření se
srážkovými vodami

TERAMED, s.r.o. Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze

TL01000521
Zmapování úrovně ekonomické
soběstačnosti domácností na území
ČR pro účely prevence
bezpečnostní situace

Moravská vysoká
škola Olomouc,
o.p.s.

TL01000525 Frajer RIOT s.r.o.

Číslo
projektu Název projektu

Název organizace
hlavního
uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků projektu
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TL01000541 Specifika výchovné péče v
homoparentálních rodinách

Univerzita
Karlova

TL01000576

Efektivní uplatnění kombinované
dopravy jako významného faktoru
zvyšování adaptability a
efektivnosti pozemních dopravních
systémů

Sdružení
automobilových
dopravců
ČESMAD
BOHEMIA, z.s.

BOHEMIAKOMBI, spol. s
r.o., VELLERIN, a. s.

Číslo
projektu Název projektu

Název organizace
hlavního
uchazeče

Názvy organizací všech
dalších účastníků projektu
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