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Co je TechnologickCo je Technologickáá platforma (TP)?platforma (TP)?

V evropskV evropskéém hospodm hospodáářřskskéém prostoru vznikajm prostoru vznikajíí tzv. tzv. 
technologicktechnologickéé platformy, pplatformy, půůvodnvodněě jako neformjako neformáálnlníí adad--hochoc
poradenskporadenskáá seskupenseskupeníí, pozd, pozděěji dle urji dle urččitých zitých záásad stanovených sad stanovených 
a podporovaných Evropskou komisa podporovaných Evropskou komisíí [[„„Technology Technology PlatformsPlatforms ––
FromFrom DefinitionDefinition to to ImplementationImplementation ofof CommonCommon ResearchResearch
AgendyAgendy““ EUR 21265 (9/2004) a EUR 21265 (9/2004) a „„Status Report Status Report DevelopmentDevelopment
ofof Technology Technology PlatformsPlatforms““ (2/2005)(2/2005)]] ss ccíílem doslem dosááhnout hnout 
prosperity a konkurenceschopnosti Evropskprosperity a konkurenceschopnosti Evropskéé Unie.Unie.

PlatformaPlatforma je sje sdrudružženeníí klklííččových subjektových subjektůů v urv urččititéémm vvěědndníímm nebo nebo 
hospodhospodáářřskskéémm oboruoboru s cs cíílem ovlivlem ovlivňňovat dovat děěnníí a prosazovat a prosazovat spolespoleččnnéé –– obecnobecněě
prospprospěěššnnéé ccíílele..
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PPřřehled evropských technologických platforem jiehled evropských technologických platforem jižž
zalozaložžených v roce 2005ených v roce 2005
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Vliv a pVliv a přříínos technologických platforemnos technologických platforem

Platformy jsou zaklPlatformy jsou zaklááddáány pny přředevedevšíším pro zajim pro zajiššttěěnníí efektivnefektivníí
komunikace mezi odbornou a rozhodovackomunikace mezi odbornou a rozhodovacíí sfsféérou (na rrou (na růůzných zných 
úúrovnrovníích) s cch) s cíílem :lem :

odstraodstraňňovováánníí ekonomických, legislativnekonomických, legislativníích a dalch a dalšíších barier;ch barier;
tvorba prtvorba průůmyslovmyslovéé politiky;politiky;
zajizajiššttěěnníí udrudržžitelnitelnéého rozvoje;ho rozvoje;
kontroly socikontroly sociáálnlníích a regionch a regionáálnlníích dopadch dopadůů vvyyvolanvolanýýchch zzmměěnn, atd.., atd..

OvlivOvlivňňovováánníí rozhodovacrozhodovacíího procesu ho procesu –– formou odbornformou odbornéé podpory, poskytnutpodpory, poskytnutíím m 
relevantnrelevantníích informacch informacíí, podporou objektivity rozhodovac, podporou objektivity rozhodovacíího procesu, atd..ho procesu, atd..
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Kdo mohou být klKdo mohou být klííččovovíí hrhrááčči resp. i resp. ččlenovlenovéé platformy?platformy?

oo prprůůmyslovmyslovéé podniky vpodniky vššech velikostech velikostíí;;
oo veveřřejnejnéé orgorgáány (ministerstva, agentury, podporovatelny (ministerstva, agentury, podporovateléé, u, užživatelivateléé, atd.);, atd.);
oo výzkumnvýzkumnéé instituce a university;instituce a university;
oo instituce podpinstituce podpůůrnrnéé inovainovaččnníí infrastruktury;infrastruktury;
oo finanfinanččnníí instituce;instituce;
oo obobččanskanskáá sdrusdružženeníí..

Velmi pruVelmi pružžnnáá struktura s omezenou mostruktura s omezenou možžnostnostíí ppřřistoupenistoupeníí i odstoupeni odstoupeníí (typick(typickéé
uspouspořřááddáánníí: : highhigh levellevel groupgroup support support groupgroup))
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Vznik platformy Vznik platformy „„Vozidla pro udrVozidla pro udržžitelnou mobilituitelnou mobilitu““

vznik platformy iniciovvznik platformy iniciováán pn přředevedevšíším m ČČVUT (5/2009);VUT (5/2009);
schvschváálenleníí ppřředstavenstvem (9/2009);edstavenstvem (9/2009);
zpracovzpracováánníí registraregistraččnníí žžáádosti (10/2009)dosti (10/2009)
zpracovzpracováánníí definitivndefinitivníí žžáádosti za podpory Polytechny (11/2009);dosti za podpory Polytechny (11/2009);
ppřředloedložženeníí žžáádosti na dosti na CzechInvestCzechInvest (11/2009);(11/2009);
schvschváálenleníí žžáádosti a projektu (2/2010).dosti a projektu (2/2010).

HlavnHlavníí ddůůvody:vody:
1.1. uužžšíší spoluprspoluprááce s ce s „„RR&&D D decisiondecision makerymakery““ s cs cíílem jejich podpory v rozhodovaclem jejich podpory v rozhodovacíích procesechch procesech
2.2. lobbovlobbováánníí v oblasti v oblasti VaVVaV
3.3. úúččast a zapojenast a zapojeníí se do prse do prááce evropských platforemce evropských platforem
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Vznik platformy Vznik platformy „„Vozidla pro udrVozidla pro udržžitelnou mobilitu (VUM)itelnou mobilitu (VUM)““

Platforma zaloPlatforma založžena ena úúmyslnmyslněě „„uvnituvnitřř““ SdruSdružženeníí AP (zjednoduAP (zjednoduššeneníí projektu i projektu i 
fungovfungováánníí; z ; z ččasových dasových důůvodvodůů nebyla jinnebyla jináá momožžnost)nost)

SSíídlo platformy (povinndlo platformy (povinněě mimo Prahu) mimo Prahu) –– BriskBrisk TTááborbor

ZaklZakláádajdajííccíí ččlenovlenovéé platformy: Sdruplatformy: Sdružženeníí AP + AP + BriskBrisk, , ČČVUT, VUT, HellaHella, , IvecoIveco, , RicardoRicardo, , 
ŠŠkodaAutokodaAuto, , VisteonVisteon

PrioritnPrioritníí orientace platformy porientace platformy přři zaloi založženeníí –– VaVVaV

NNááklady platformy nezatklady platformy nezatíížžíí rozporozpoččet Sdruet Sdružženeníí APAP

PoznPoznáámka: nutno odlimka: nutno odliššovat poslovat posláánníí SdruSdružženeníí AP a platformy VUMAP a platformy VUM
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Pracovní tým 2 
Bezpečnost 

 

                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rada ředitelů 
Sdružení AP 

Představenstvo 
Sdružení AP 

Revizní komise 
Sdružení AP 

Vedoucí projektu 
Ing. Volák 

Pracovní tým 1 
Hnací jednotka a 

paliva 

Pracovní tým 3 
Podvozkové 

systémy 

Pracovní tým 4 
Elektrická a 

elektronická výbava 
vozidel

Pracovní tým 5 
Kontrolní a 

informační systémy 
vozidla

Pracovní tým 6 
Mobilita a 

infrastruktura 

Sekretariát AutoSAP 
Ing. Novák, Ing. Ešner 

Odborný garant  
Prof. Ing. Macek, DrSc. 

Pracovní tým 7 
Virtuální vývoj 

 

Pracovní tým 8 
Zpracování 

materiálu, výrobní 
procesy
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CCííle platformyle platformy
-- zapojit se do pzapojit se do přředpokledpokláádaných jedndaných jednáánníí o financovo financováánníí VaVVaV
-- zapojit se do komunikace evropských platforem (ERTRAC)zapojit se do komunikace evropských platforem (ERTRAC)
–– být neformbýt neformáálnlníím partnerem vlm partnerem vláádndníích i nevlch i nevláádndníí organizacorganizacíí v otv otáázkzkáách ch VaVVaV v  v  

automobilovautomobilovéém prm průůmyslumyslu

ŘŘeeššeneníí projektu VUMprojektu VUM

Etapa termíny dle schváleného 
projektu 

1. Přípravná fáze projektu 6 – 10/2010 
2. Zpracování a zveřejnění SVA 11/2010-5/2011 
3. Odborná diskuse a iniciace projektů na základě SVA 6/2011-11/2011 
4. Zpracování IAP 12/2011-11/2012 
5. Projednání IAP, korektury, aplikace, ukončení projektu 12/2012-5/2013 
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