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Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu SIGMA - DC1, podpora 
komercializace VaVaI+ 

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 3. veřejné soutěže programu 
SIGMA - DC1, podpora komercializace VaVaI+ a zveřejňuje předběžné parametry. 

Veřejná soutěž je zaměřena na: 

● podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních 
podniků a startupů se sídlem v ČR a  

● ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na 
přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. 

● podporu projektů s ambicí zapojení např. do EIC Acceleratoru 

 

Uchazeči ve veřejné soutěži 

Podnik ANO - hlavní uchazeč; malý a střední podnik 

Výzkumná organizace NE 

Termíny a lhůty  

Datum vyhlášení veřejné soutěže 29. 3. 2023 

Soutěžní lhůta 30. 3. - 17. 5. 2023 

Vyhlášení výsledků veřejné 
soutěže 31. 8. 2023 

Zahájení řešení nejdříve od září 2023 

Zahájení řešení nejpozději od říjen 2023 

Min. délka projektu 6 měsíců, s možností prodloužit o 2 měsíce 

Max. délka projektu 8 měsíců včetně případného prodloužení o 2 měsíce 

Nejzazší termín ukončení projektu 31. 5. 2024 

Specifické parametry 

Jazyk veřejné soutěže anglický jazyk 

Povinné přílohy návrhu projektu 
- věcná náplň bude v příloze návrhu projektu - Project proposal 
v anglickém jazyce (max. 10 str. v A4); 
- video jako představení návrhu projektu (3 min) v anglickém jazyce 
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Hlavní uchazeč 

Může podat maximálně 1 návrh projektu v této veřejné soutěži. 
 
- pouze malé a střední podniky v roli hlavního uchazeče (včetně nově 
založeného podniku), který bude projekt řešit samostatně (bez dalších 
účastníků) 

- očekává se posun v aplikaci z úrovně TRL 5 na úroveň TRL 6 v průběhu 
řešení projektu 

Výstupy a výsledky 

Povolené druhy výsledků 

- musí být minimálně jeden hlavní výstup/výsledek druhu O - ostatní 
druhy výsledků ve formě studie proveditelnosti 
 
- ostatní druhy výsledků dle Metodiky mohou být pouze jako Další 
výstupy/výsledky 

Finance 

Předpokládaná alokace na 
veřejnou soutěž 

10 mil. Kč 

Max. částka podpory na projekt 780 000 Kč (cca 30 000 € z doporučení z GO-SME) 

Max. intenzita podpory na projekt 70 % 

Dofinancování ostatní zdroje (30 %) 

Způsobilé kategorie nákladů 

Osobní náklady uznatelné včetně stipendií 

Subdodávky uznatelné 

Nepřímé náklady uznatelné 

Ostatní přímé náklady uznatelné 

Vykazování nepřímých nákladů 

- Full cost NE 

- Flat rate ANO do 25 % 

Hodnocení 

Hodnoticí proces 
3 oponenti - zpravodaj (není členem odborného poradního orgánu) - 

odborný poradní orgán - předsednictvo TA ČR 

Hodnoticí kritéria budou upřesněna v zadávací dokumentaci. 

 


