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Předběžné parametry 2. veřejné soutěže programu SIGMA –  Začínající 
výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech 

 aplikovaného výzkumu (DC2)  

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 2. veřejné soutěže programu SIGMA - 
Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2) 
a zveřejňuje předběžné parametry. 

Uchazeči ve veřejné soutěži 

Podnik ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník 

Výzkumná organizace ANO - hlavní uchazeč nebo další účastník 

Podmínka pro uchazeče 
V návrhu projektu musí být (v roli hlavního uchazeče nebo 
dalšího účastníka) minimálně jeden podnik a minimálně 

jedna výzkumná organizace. 

Řešitelský tým 

Začínající výzkumník/výzkumnice 
minimálně 3 

Podmínky pro naplnění definice začínajícího 
výzkumníka/výzkumnice upřesníme v zadávací dokumentaci. 

Mentor 

Zapojení mentora je dobrovolné, dle vlastního uvážení 
uchazeče, zda je taková role v návrhu projektu potřebná.   

Může být zapojen maximálně 1 mentor na uchazeče. 
Podmínky zapojení mentora upřesníme v zadávací 

dokumentaci. 

Termíny a lhůty 

Datum vyhlášení veřejné soutěže 8. 2. 2023 

Soutěžní lhůta 9. 2. 2023 - 5. 4. 2023 (56 dní) 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 31. 10. 2023 

Zahájení řešení je možné pouze od ledna 2024 

Min. délka projektu 12 měsíců 

Max. délka projektu 24 měsíců 

Nejzazší termín ukončení projektu prosinec 2025 

Aplikování výstupů/výsledků 

Důraz na uplatnitelnost 
výstupů/výsledků v praxi 

Uchazeči popíší v návrhu projektu uplatnitelnost v praxi. 
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Tematické vymezení veřejné soutěže 

Tematické zaměření návrhu 
projektu 

bez omezení 

Výstupy a výsledky 

Povolené druhy výsledků 

HLAVNÍ VÝSTUPY/VÝSLEDKY 
Fprum – průmyslový vzor; 
Fuzit – užitný vzor; 
Gfunk – funkční vzorek; 
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů 
nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence 
příslušného poskytovatele; 
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem; 
Npam - památkový postup; 
NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem – 
povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet; 
NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným 
orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku 
Nmet; 
NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní 
správy, do jehož kompetence daná problematika spadá – 
povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet; 
R – software; 
Zpolop – poloprovoz; 
Ztech – ověřená technologie 
 
Hlavní druhy výstupů/výsledků pouze v kombinaci s 
některým z výše uvedených: 
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. 

Povinné přílohy k výsledkům za výsledky NmetS, NmetA, NmetC,  
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Specifické podmínky k výsledkům - 
otevřený přístup 

u výsledků druhu Nmap; Npam; NmetC; NmetA; NmetS;  J 
(Jimp, Jsc, Jost) 

Finance 

Předpokládaná alokace na veřejnou 
soutěž 

230 mil. Kč 

Max. částka podpory na projekt 5 mil. Kč 

Max. intenzita podpory na projekt 85 % 

Dofinancování minimálně 15 % 

Způsobilé kategorie nákladů 

Osobní náklady uznatelné včetně stipendií a nákladů na mentora 

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 - odborný poradní orgán - 
předsednictvo TA ČR 

Hodnoticí kritéria budou uvedena v zadávací dokumentaci. 

 


