




1.veřejná soutěž Programu SIGMA
Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního 
potenciálu společenských věd, 
humanitních věd a umění (DC3)

Prezentující:

Anna Veselská

Ladislav Mlčák

Matúš Šucha

Webinář pro uchazeče o podporu
8. 11. 2022 od 10:00 - 12:00



• představení Programu SIGMA

• zaměření 1. veřejné soutěže

• důležité termíny a prokázání způsobilosti uchazečů

• podmínky 1. veřejné soutěže

•  hodnocení návrhu projektu

•  vyplnění návrhu projektu a jeho podání v ISTA

• shrnutí prezentace

• dotazy podané prostřednictvím registračního formuláře

CO SE DNES DOZVÍTE

ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se bude 
nahrávat

dotazy můžete pokládat 
během prezentace 
prostřednictvím 
formuláře - odkaz 
najdete pod videem 



PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
ZAMĚŘENÍ 1. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE
Matúš Šucha



Vize 
• urychlit, zjednodušit a zmodernizovat podporu 

aplikovaného výzkumu

• postupně konsolidovat několik současných 
programů TA ČR (ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2 a 
unijní nástroje) do jednoho programu

• umožnit podporu regionům dle jejich inovačního 
potenciálů (zavedení regionálního kofinancování)

Zaměření

• široce zaměřený program s nejnutnějšími parametry – 
tím získává pružnost, variabilitu a efektivitu

• naplňování cílů národních strategií a zároveň pružná 
reakce na aktuální potřeby v době vyhlašování 
veřejných soutěží

Program 
SIGMA
Rámcový program pro podporu 
aplikovaného výzkumu a inovací



Programové portfolio TA ČR
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Zaměření 1. veřejné soutěže - Dílčí cíl 3 Podpora 
inovačního potenciálu společenských věd, humanitních 
věd a umění

1. Odolnost společnosti
1.1. Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií
1.2. Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost
1.3. Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky
1.4. Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám
1.5. Cirkulární ekonomika - celospolečenské souvislosti

2. Vzdělávání a uplatnění
2.1. Digitální vzdělávání
2.2. Otevření IT oborů ženám
2.3. Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol
2.4. Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase

3. Udržitelnost
3.1. Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities
3.2. Bioekonomika
3.3. Progresivní design
3.4. Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje
3.5. Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba
3.6. Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech

Příloha č. 1 – 
Zaměření 

veřejné soutěže 
programu 

SIGMA (DC3)

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
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
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


DŮLEŽITÉ TERMÍNY A 
PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Anna Veselská



TERMÍNY
1. veřejné soutěže

26. 10. 2022

VYHLÁŠENÍ 
1. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

27. 10. 2022
–

14. 12. 2022

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

15. 12. 2022
–

31. 8. 2023

HODNOTICÍ 
LHŮTA

červen 2023
–

září 2023

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU



KONEC 
SOUTĚŽNÍ LHŮTY

14. 12. 2022
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO
PODÁNÍ V ISTA

• návrh projektu + povinné přílohy  
• odesílá vlastník návrhu projektu 

v ISTA

14. 12. 2022
23:59:59

KONEC LHŮTY PRO
ODESLÁNÍ

• potvrzení podání elektronického návrhu 
projektu - zasílá hlavní uchazeč ze své 
datové schránky

• prokázání způsobilosti - čestné prohlášení 
zasílá každý uchazeč ze své datové schránky



PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
za uchazeče - zasílá každý uchazeč ze své datové schránky

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
povinnost stanovená Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek 
za roky 2018, 2019 a 2020

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
uchazeč musí být do termínu konce soutěžní lhůty zapsán v evidenci 
skutečných majitelů (více informací naleznete ZDE)

https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#zapisSM


PODMÍNKY 1. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE - Dílčí cíl 3

Ladislav Mlčák



UCHAZEČI

● výzkumné organizace

● podniky

DÉLKA ŘEŠENÍ

12-42
měsíců

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

12 mil. Kč

MAX. INTENZITA
PODPORY

80 %

PODMÍNKY
1. veřejné soutěže



Hlavní výstupy/výsledky

● 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* – metodika certifikovaná oprávněným orgánem;
● NmetA* – metodika a postup akreditované oprávněným 

orgánem;
● NmetS* – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, 

do jehož kompetence daná problematika spadá;
● P – patent;
● R – software;
● Zpolop – poloprovoz;
● Ztech – ověřená technologie.

● A - audiovizuální tvorba;
● B - odborná kniha;
● C - kapitola v odborné knize;
● D - stať ve sborníku; 
● E - uspořádání výstavy;
● Jimp*, Jsc*, Jost*- recenzovaný odborný článek;
● M - uspořádání konference;
● S - specializovaná veřejná databáze;
● W - uspořádání workshopu;
● O - ostatní výsledky. 

Výstupy/
výsledky 
možné 
pouze v 

kombinaci

* výstupy/výsledky, u kterých jsou uchazeči povinni v této veřejné soutěži zajistit otevřený přístup „open access”



Otevřený přístup k výstupům/výsledkům

● Otevřený přístup „open access” je obecně chápán jako zajištění trvalého, okamžitého, svobodného a bezplatného online 
přístupu bez jakéhokoliv omezení k plným textům vědeckých publikací (nejčastěji článků) a ostatních výstupů/výsledků 
výzkumu a souvisejícím datům. 

○ Nmap* – specializovaná mapa s odborným obsahem;
○ Npam* - památkový postup;
○ NmetC* – metodika certifikovaná oprávněným orgánem;
○ NmetA* – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem;
○ NmetS* – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
○ Jimp*, Jsc*, Jost*- recenzovaný odborný článek.

● Výstup/výsledek je dosažený pouze tehdy, pokud splňuje všechny náležitosti dle Metodiky 2017+, požadavky otevřeného 
přístupu uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Otevřený přístup k výstupům/výsledkům a ve specifických 
podmínkách smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

● V případě, že bude návrh projektu úspěšný a s hlavním uchazečem bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, bude 
hlavní příjemce společně s první průběžnou zprávou povinen předložit poskytovateli „Plán správy dat”, pravidelně ho 
aktualizovat a aktualizovanou verzi „Plánu správy dat” předkládat poskytovateli jako součást průběžné a závěrečné zprávy. 

● Případné publikační náklady spojené s publikováním v otevřených časopisech nebo publikačních platformách či náklady 
spojené s přípravou a uchováním dat jsou způsobilými náklady po dobu trvání projektu. 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=847689
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666689546_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20%E2%80%93%20Otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf


V každém návrhu projektu v ISTA 
musí být právě jeden aplikační 

garant se sídlem 
v České republice

UCHAZEČ
INTERNÍ aplikační garant

SUBJEKT, KTERÝ 
NENÍ ZAPOJEN 
DO ŘEŠENÍ
EXTERNÍ aplikační garant

• výzkumná organizace
• podnik

• výzkumná organizace

• organizační složka státu

• územní samosprávný celek
• právnická osoba, pokud 

nenaplňuje definici podniku

Aplikování výstupů/výsledků

EXTERNÍM 
aplikačním 
garantem NESMÍ 
být

• právnická osoba, která naplňuje definici podniku

• subjekt s pránická formou státní podnik

• právnická osoba zřízená podle: zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

• zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (např. spolek, nadace, nadační fond, ústav);

• zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (např. zájmové sdružení právnických osob)



za každého externího aplikačního 
garanta

• potřebné náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 
Aplikační garant

k výsledku druhu:

•

• P – patentová rešerše

POVINNÉ PŘÍLOHY

Nmet – Formulář pro druh 

výsledku Nmet
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DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
● Zadávací dokumentace

● Příloha č. 1 – Zaměření veřejné soutěže programu SIGMA (DC3)

● Příloha č. 2 – Aplikační garant

● Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům

● Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A FORMULÁŘE
● Všeobecné podmínky

● Smlouva o poskytnutí podpory (aktualizace k 2. 11. 2022)

● Rozhodnutí o poskytnutí podpory (aktualizace k 2. 11. 2022)

● Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

● Formulář pro druh výsledku Nmet

● Tematické preference vybraných aplikačních garantů
● Genderová dimenze v obsahu výzkumu

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE
● Program SIGMA
● Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
● Plán správy dat – TA ČR
● Plán správy dat – Horizont Evropa
● Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
● Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
● Pravidla pro publicitu

PŘÍRUČKY
● Obecná příručka pro hodnotitele

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666777563_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650962796_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Osnova%20p%C5%99edstaven%C3%AD%20projektu.docx
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/2022/04/26/1650963054_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Vzorov%C3%A1%20osnova%20marketingov%C3%A9%20studie.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666701831_Pr%CC%8Ci%CC%81loha%20c%CC%8C.%202%20-%20Aplikac%CC%8Cni%CC%81%20garant.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650965514_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Vzorov%C3%A1%20tabulka%20ekonomick%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADnos%C5%AF.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666689546_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20%E2%80%93%20Otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/26/1650963348_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/26/1666771897_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%204%20-%20Hodnotic%C3%AD%20proces.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687565_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/02/1667394844_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20-%20aktualizace%20ke%20dni%202.%2011.%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/11/02/1667394899_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20-%20aktualizace%20ke%20dni%202.%2011.%202022.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687610_%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20za%20uchaze%C4%8De%20%E2%80%93%20Sworn%20statement%20of%20the%20applicant.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687634_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20Nmet.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666708706_Tematick%C3%A9%20preference%20mo%C5%BEn%C3%BDch%20aplika%C4%8Dn%C3%ADch%20garant%C5%AF.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666706491_Genderov%C3%A1%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687988_Program%20SIGMA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666689052_Informace%20o%20otev%C5%99en%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADstupu%20k%20v%C3%BDsledk%C5%AFm%20a%20dat%C5%AFm.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666688922_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20TA%20%C4%8CR.xlsx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666688983_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687867_Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20RIS3%20strategie%20%C4%8CR.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687909_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF%20dle%20V%C5%A1eobecn%C3%BDch%20podm%C3%ADnek%20verze%20%C4%8D.%207.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666687965_Pravidla%20pro%20publicitu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666688021_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/08/1586344903_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf


formální 
kontrola 
návrhů 

projektů

HODNOTICÍ PROCES

2 oponenti zpravodaj
odborný 
poradní 
orgán

kolegium 
odborníků

předsednictvo 
TA ČR



INFORMAČNÍ  SYSTÉM ISTA

HELPDESK
Anna Veselská



DOPORUČENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

• nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu a přidat uchazeče

• nasdílet návrh projektu spolupracovníkům

• používat nápovědný systém

• průběžně kontrolovat



ISTA - 2. Uchazeči/Finanční 
ukazatele



Zpětvzetí návrhu projektu (např. při nutnosti opravy nebo doplnění) může provést vlastník návrhu 
projektu sám v ISTA. Vlastníkovi návrhu projektu se po podání návrhu projektu zobrazí v záložce Přehled 
návrhu projektu tlačítko "Zpětvzetí návrhu projektu". Tímto krokem se ruší podání návrhu projektu.

Zpětvzetí návrhu projektu v ISTA

1

2

3

pro řádné podání je nutné odeslat návrh 
projektu znovu v ISTA

následně vygenerovat potvrzení podání 
návrhu projektu

odeslat jej do datové schránky TA ČR
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20

HELPDESK



SHRNUTÍ
Ladislav Mlčák



KDE NAJDU INFORMACE K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ 
NÁVRHU PROJEKTU?

• Zadávací dokumentace - podmínky a termíny

• Příloha č. 4 - Hodnoticí proces - rozepsaná hodnoticí kritéria a podmínky hodnocení

• Program SIGMA - podmínky DC3

• Všeobecné podmínky v7 - základní ustanovení, práva a povinnosti smluvních stran, 
vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití výsledků, náklady, hodnocení a kontroly

• Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant - prokázání způsobilosti 
uchazeče, zasílá každý uchazeč

• Nápovědný systém ISTA - dostupný při vyplňování návrhu projektu pod

• Videonávody - např. ZALOŽENÍ ÚČTU V ISTA

• Často kladené dotazy - kdo může být uchazečem, finance, atd.

• Obecné FAQ k VS - prokázání způsobilosti, jak založit návrh projektu, finance, atd.

Dotazy, na které nenajdete odpověď, je možné podávat přes HELPdesk. 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/04/13/1649846010_Program%20na%20podporu%20pr%C5%AFmyslov%C3%A9ho%20v%C3%BDzkumu%20a%20experiment%C3%A1ln%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20TREND.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/12/1639268365_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20v7.pdf
https://www.tacr.cz/pruvodce-pro-uchazece/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148


NA CO SI DÁT POZOR

● prokázání způsobilosti - čestné prohlášení; účetní závěrky 2018, 2019, 2020; 

evidence skutečných majitelů;

● tematické zaměření v souladu s cílem projektu;

● jádro návrhu projektu leží v SHUV;

● povinné přílohy vložené v ISTA: za externího AG, za výsledky Nmet a P;

● výstupy/výsledky v souladu s Metodikou 2017+;

● zdůvodnění výše nákladů v ISTA, stanovení PV/EV v letech;

● vymezení se k případným duplicitám; 

● analýza rizik ohrožujících dosažení cíle projektu;

● včasné podání a průběžná kontrola.



MOHU POŽÁDAT O KONZULTACI?

V případě, že na své otázky nenajdete odpověď v této prezentaci, v dokumentech spojených s 

vyhlášením této VS, v často kladených dotazech k 1. VS SIGMA DC3 nebo na HELPdesku, je 

možné využít regionálních kontaktních míst TA ČR pro osobní konzultaci.

Spojení na jednotlivá regionální kontaktní místa najdete ZDE.

https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=233
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/


PROSTOR PRO 
ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ Z 

FORMULÁŘE
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