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Tematické preference vybraných aplikačních garantů 

1. veřejná soutěž v programu SIGMA 

Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3) 

Č. j.: TACR/9-72/2022 

Tento dokument obsahuje seznam tematických preferencí vybraných subjektů veřejné správy. Tyto subjekty nabízejí aplikační garantství 

za předpokladu souladu návrhu projektu s jejich tematickými preferencemi (tématy a podtématy). 

Některé oslovené subjekty specifikovaly hlavní téma nebo podtéma (přehled témat a podtémat je v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Zaměření 

veřejné soutěže programu SIGMA (DC3), u kterých poskytnou aplikační garantství. Uchazeči mohou tyto subjekty veřejné správy oslovit ohledně udělení 

aplikačního garantství i k tématům a podtématům, u kterých tyto subjekty nejsou uvedeny níže v tabulce.  

Uchazeči si mohou najít i vlastního aplikačního garanta, který není uveden v tomto dokumentu. 

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

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666686820_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Zam%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20SIGMA%20(DC3).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666686820_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Zam%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20programu%20SIGMA%20(DC3).pdf
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 1. veřejnou soutěž programu SIGMA: Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3) 

Instituce Téma Podtéma Kontaktní údaje 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

1. Odolnost 
společnosti 

● Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění 
nových technologií 

● Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky 
● Cirkulární ekonomika - celospolečenské souvislosti 

Mgr. Ivana Svojtková 
email: ivana.svojtkova@mmr.cz 
tel: +420 234 154 190 
mobil: +420 739 002 876 

2. Vzdělávání 
a uplatnění 

Specifikace: Uchazeči mohou žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o aplikační 
garantství u návrhů projektů cílící na podtémata v rámci regionální politiky. 

3. Udržitelnost 

● Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities 
● Bioekonomika 
● Progresivní design 
● Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje 
● Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická 

chudoba 
● Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech 

mailto:ivana.svojtkova@mmr.cz
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 1. veřejnou soutěž programu SIGMA: Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3) 

Instituce Téma Podtéma Kontaktní údaje 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 
Odbor milosti 

a inspekce, 
resp. oddělení 

inspekce 

1. Odolnost 
společnosti 

● Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění 

nových technologií 

● Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování 

důvěry občanů v demokratickou společnost 

● Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky 

● Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím 

celospolečenským hrozbám 

● Cirkulární ekonomika - celospolečenské souvislosti 

Specifikace: Uchazeči mohou žádat Ministerstvo spravedlnosti o aplikační 

garantství u návrhů projektů, které budou zaměřeny na oblast justice, vězeňství 

a probace a mediace. 

Řešitelé žádající Ministerstvo spravedlnosti o aplikační garantství svých 

projektů se musí na Ministerstvo spravedlnosti obrátit minimálně 

14 kalendářních dnů před koncem soutěžní lhůty, tedy do 30. 11. 2022.  

Mgr. Lukáš Dirgu, Ph.D.  
email: LDirga@msp.justice.cz 
tel. +420 221 997 131 
– kontaktní osoba do 31. 10. 2022 
 
Mgr. Markéta Cigánková 
email: 
MCigankova@msp.justice.cz 
tel.: +420 221 997 182 
– kontaktní osoba od 1. 11. 2022 

mailto:LDirga@msp.justice.cz
mailto:MCigankova@msp.justice.cz
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Seznam tematických preferencí možných aplikačních garantů a kontakty na osoby zastupující roli aplikačního garanta  

pro 1. veřejnou soutěž programu SIGMA: Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3) 

Instituce Téma Podtéma Kontaktní údaje 

Ministerstvo 
průmyslu 

a obchodu 
3. Udržitelnost 

● Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje 

Specifikace: Uchazeči mohou žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu 

o aplikační garantství u návrhů projektů cílící na témata výzkumu, vývoje 

a inovací relevantní pro RIS III misi „Zefektivnění materiálové, energetické 

a emisní náročnosti ekonomiky“. 

Ing. Tomáš Holinka, Ph.D. 
email: holinka@mpo.cz 
tel.: +420 602 249 885 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Odolnost společnosti 
2. Vzdělávání a uplatnění 
3. Udržitelnost 

Specifikace: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nespecifikovalo konkrétní 

podtémata u jednotlivých témat, u kterých je možné žádat o aplikační 

garantství. Avšak je možné MŽP oslovit s návrhem projektu se zaměřením 

na jakékoliv podtéma, pokud se domníváte, že je v gesci MŽP. 

Mgr. Jiří Guth 
email: Jiri.Guth@mzp.cz 
email: Olga.Hajdova@mzp.cz 
tel.: +420 267 122 757  
mobil: + 420 606 612 691 

 

 

https://www.ris3.cz/sites/default/files/2022-08/P1_Karty-tematickych-oblasti_2.pdf
https://www.ris3.cz/sites/default/files/2022-08/P1_Karty-tematickych-oblasti_2.pdf
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