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Tematické preference vybraných aplikačních garantů  

Č. j.: TACR/1-41/2019 

Tento dokument obsahuje seznam tematických preferencí vybraných subjektů veřejné správy a zástupců vládního programu restrukturalizace postižených 

regionů RE:START (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj). Tyto subjekty nabízejí aplikační garantství za předpokladu souladu návrhu projektu 

s jejich tematickými preferencemi.  

Pro potřeby 3. veřejné soutěže programu ÉTA byla navázána spolupráce s těmito subjekty:  

• Ministerstvem dopravy, 

• Ministerstvem práce a sociálních věcí,  

• Ministerstvem pro místní rozvoj, 

• Ministerstvem zahraničních věcí a  

• se zástupci vládního programu restrukturalizace postižených regionů RE:START. 

Každý oslovený subjekt specifikoval tři výzvy 21. století definované programem ÉTA (přehled výzev 21. století je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace).  

K tematickým preferencím jednotlivých subjektů je určena kontaktní osoba, na kterou se můžete obracet ohledně udělení aplikačního garantství (aplikačním 

garantem může být však i jiná instituce než uvedená v tomto dokumentu).  

https://tacr.cz/dokums_raw/eta/3vs/Priloha_c_1_-_Vyzvy_21_stoleti_a_4_oblasti_programu_ETA.pdf
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 3. veřejnou soutěž programu ÉTA 

Instituce Výzva 21. stol. Specifikace zaměření výzvy 21. stol. (tematická preference) 
Kontaktní osoba + kontaktní 

údaje 

Ministerstvo 
dopravy 

2 Digitalizace, virtuální 
realita a umělá inteligence 

Autonomní řízení a čistá mobilita 
PhDr. Tereza Čížková, 
email: tereza.cizkova@mdcr.cz, 
telefon: +420 2251 31683 

2 Digitalizace, virtuální 
realita a umělá inteligence 

Kosmické aktivity 
Ing. Ondřej Šváb,  
email: ondrej.svab@mdcr.cz,  
telefon: +420 2251 31598 

17 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 

Bezpečnost v dopravě 
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.,  
email: tomas.nerold@mdcr.cz, 
telefon: +420 2251 31251 

Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

4 Sociální služby, sociální 
práce, sociální bydlení 
a sociální začleňování 

Dostupnost bydlení 

Mgr. Petra Jurečová,  
email: petra.jureckova@mpsv.cz, 
telefon: 221 922 655;  
https://www.mpsv.cz/cs/33467 

5 Rodinná politika 
Sociální a ekonomická situace domácností, rodin s dětmi 
a samoživitelů a domácností v souvislosti s daňově-dávkovým 
systémem 

Mgr. Petra Jurečová,  
email: petra.jureckova@mpsv.cz, 
telefon: 221 922 655;  
https://www.mpsv.cz/cs/33467 
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 3. veřejnou soutěž programu ÉTA 

Instituce Výzva 21. stol. Specifikace zaměření výzvy 21. stol. (tematická preference) 
Kontaktní osoba + kontaktní 

údaje 

7 Sociálně pojistné systémy 
Zdroje důchodového systému a nastavení životního a existenčního 
minima 

Mgr. Petra Jurečová,  
email: petra.jureckova@mpsv.cz, 
telefon: 221 922 655;  
https://www.mpsv.cz/cs/33467 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

11 Globalizace 
a regionalizace 

Regionální politika včetně snižování regionálních rozdílů 
a posilování (globální) konkurenceschopnosti 

Mgr. Ivana Svojtková,  
email: ivana.svojtkova@mmr.cz 
telefon: 234 154 190  

12 Architektura, urbanismus 
a životní prostor 

Územní plánování, urbanismus, architektura, veřejný prostor, 
cestovní ruch 

Mgr. Ivana Svojtková,  
email: ivana.svojtkova@mmr.cz 
telefon: 234 154 190  

18 Udržitelný růst a nové 
konkurenční výhody 

Udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů 
Mgr. Ivana Svojtková,  
email: ivana.svojtkova@mmr.cz 
telefon: 234 154 190  

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 
8 Migrace a integrace 

Degradace životního prostředí a přírodních zdrojů jakožto příčina 
migrace a bezpečnostních rizik (se zaměřením na oblast Blízkého 
východu a Afriky 

RNDr. Ivo Šilhavý,  
email: ivo_silhavy@mzv.cz,  
telefon: 224182576 
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 3. veřejnou soutěž programu ÉTA 

Instituce Výzva 21. stol. Specifikace zaměření výzvy 21. stol. (tematická preference) 
Kontaktní osoba + kontaktní 

údaje 

11 Globalizace 
a regionalizace 

Zvyšování konkurenčních výhod ve vnějších ekonomických vztazích 
ČR: využití kombinace regionálně-sektorového přístupu 

PhDr. Marek Svoboda,  
email: marek_svoboda@mzv.cz 
telefon: 224182200 

13 Udržitelnost a životní 
prostředí 

Role zahraniční politiky ČR v prosazování cílů udržitelného rozvoje 
(tzv. Agenda pro udržitelný rozvoj 2030) 

Ing. Miloš Toušek,  
email: milos_tousek@mzv.cz, 
telefon: 224183082 

RE:START 

10 Zdraví, psychosociální 
rozvoj a spiritualita 

Zdravotnictví: zvyšování odpovědnosti za vlastní zdraví občana 
a lepší přístup ke kvalitnějším službám zdravotnického systému 
(vč. balneologie)  

Jméno: Gabriela Nekolová, DiS. 
email: 
sekretariat@restartregionu.cz 
Telefon: 602 482 065 
www: www.restartregionu.cz 

13 Udržitelnost a životní 
prostředí 

Rozvoj pohornické krajiny a procesu rekultivace a revitalizace ve 
vazbě na podporu patriotismu a občanské společnosti a její zapojení 
v procesu strategického plánování 

Jméno: Gabriela Nekolová, DiS. 
email: 
sekretariat@restartregionu.cz 
Telefon: 602 482 065 
www: www.restartregionu.cz 
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 3. veřejnou soutěž programu ÉTA 

Instituce Výzva 21. stol. Specifikace zaměření výzvy 21. stol. (tematická preference) 
Kontaktní osoba + kontaktní 

údaje 

16 Zaměstnanost 
Podpora podnikání a zaměstnanosti prostřednictvím kariérového 
poradenství, rozvoje podnikavosti a měkkých kompetencí a adaptace 
regionu na Průmysl 4.0 

Jméno: Gabriela Nekolová, DiS. 
email: 
sekretariat@restartregionu.cz 
Telefon: 602 482 065 
www: www.restartregionu.cz  

 

 


