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Předběžné parametry veřejné soutěže programu SIGMA – DC3 

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě veřejné soutěže v programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských 

věd, humanitních věd a umění a zveřejňuje předběžné parametry. 

Uchazeči ve veřejné soutěži 

Podnik ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník  

Výzkumná organizace ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník  

Termíny a lhůty  

Datum vyhlášení veřejné 
soutěže 

26. 10. 2022 

Soutěžní lhůta 27. 10. - 14. 12. 2022 (48 dní) 

Vyhlášení výsledků veřejné 
soutěže 

31. 8. 2023 

Zahájení řešení nejdříve od červen 2023 

Zahájení řešení nepozději od září 2023 

Min. délka projektu 12 měsíců 

Max. délka projektu 42 měsíců 

Nejzazší termín ukončení 
projektu 

listopad 2026 

Aplikační garant (AG) 

Musí být povinně v každém  
návrhu projektu? 

ANO - v každém návrhu projektu musí být právě jeden aplikační 
garant se sídlem v České republice, interní nebo externí 

Podnik interní 

Výzkumná organizace interní nebo externí 

Povinná příloha za externí AG ANO 

Tematické vymezení návrhu projektu 

CEP 

Hlavní obor CEP (Centrální evidence výzkumných záměrů) musí být 
vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategorii "A - Společenské 
vědy" vyjma oboru "AE – Řízení, správa a administrativa" a “AK – 
Sport a aktivity volného času”. Vedlejší a další vedlejší obor CEP lze 
zvolit ze seznamu všech kategorií oborů CEP, včetně celé kategorie 
A - Společenské vědy.  
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FORD 

Hlavní obor FORD (Fields or Research and Development) musí být 
vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategoriích 5 - Social 
Sciences nebo 6 - Humanities and the Arts. Vedlejší a další vedlejší 
obor FORD lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů FORD, 
včetně kategorií 5 - Social Sciences a 6 - Humanities and the Arts. 

Výstupy a výsledky 

Povolené druhy výsledků 

Fprum - průmyslový vzor; 
Fuzit - užitný vzor; 
Gprot - prototyp; 
Gfunk - funkční vzorek; 
Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických 
a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy; 
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní 
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; 
Nlec - léčebný postup; 
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem; 
Npam - památkový postup; 
NmetC - metodiky certifikované oprávněným orgánem; 
NmetA - metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem; 
NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, 
do jehož kompetence daná problematika spadá; 
P - patent; 
R - software; 
Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva; 
Zpolop - poloprovoz;  
Ztech - ověřená technologie; 
A - audiovizuální tvorba; 
B - odborná kniha; 
C - kapitola v odborné knize; 
D - stať ve sborníku; 
E - uspořádání výstavy; 
J - recenzovaný odborný článek; 
M - uspořádání konference; 
W - uspořádání workshopu; 
O - ostatní výsledky 

Povinné přílohy k výsledkům za výsledky NmetS, NmetA, NmetC, P 

Speficiké podmínky k 
výsledkům 

otevřený přístup u výsledků: Nmap; Npam; NmetC; NmetA; NmetS; 
Vsouhrn; J 

Finance 

Předpokládaná alokace na 
veřejnou soutěž 

500 mil. Kč 

Max. částka podpory na 
projekt 

12 mil. Kč 
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Max. intenzita podpory na 
projekt 

80 % 

Dofinancování minimálně 20 % 

Způsobilé kategorie nákladů 

Osobní náklady uznatelné včetně stipendií 

Subdodávky uznatelné do výše 20 % za celou dobu projektu 

Nepřímé náklady uznatelné 

Ostatní přímé náklady uznatelné 

Vykazování nepřímých nákladů 

- Full cost ANO 

- Flat rate do výše 25 % 

Hodnocení 

Hodnoticí proces 
oponenti - zpravodaj - kolegium odborníků - odborný poradní orgán 
- předsednictvo TA ČR 

Hodnoticí kritéria budou upřesněna v zadávací dokumentaci 

 


