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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) podporuje změny programu podpory aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Registrujeme velký zájem o podporu z programu DELTA, který 

považujeme za užitečný. Navíc projekty vyžadují zahraničního partnera, přes kterého lze pokračovat 

v dalších aktivitách (stáže, konference, společné publikace atd.). Prodloužení programu DELTA by mělo být 

schváleno s požadavkem na zajištění financí pro plánovanou podporu VaV. K předloženým materiálům 

máme tři následující doporučující připomínky. 

 

1. Požadujeme materiál doplnit o návrh změn programu a v usnesení vlády na ně odkázat. 

 

Zdůvodnění připomínky: 

Podle bodu I návrhu usnesení vlády schvaluje vláda návrh na změnu programu, uvedený v části III 

materiálu. Část III ale žádný návrh na změnu programu neobsahuje, uvádí jen nové znění programu. 

Doporučující připomínka. 

 

2. Požadujeme přeformulovat usnesení vlády, aby byl změněn program s původním názvem s tím, že 

změna názvu programu může být součástí návrhu změny, je-li to nezbytné. 

 

Zdůvodnění připomínky: 

Program DELTA byl schválen usnesením vlády ze dne 28. srpna 2013 č. 668 jako „Program podpory 

spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji prostřednictvím společných projektů technologických 

a inovačních agentur DELTA“. Návrh usnesení vlády je tedy formulován nesprávně. 

 Doporučující připomínka. 

 

3. Žádáme zajistit prostředky na změnu programu DELTA podle usnesení vlády č. 385/2017 ze dne 22. 5. 

2017, kterým byly schváleny výdaje státního rozpočtu na VaVaI na léta 2018 až 2020, aby mohl být 

prodloužený program realizován. 

Doporučující připomínka. 

 


