


2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU SIGMA
dílčí cíl 2 - začínající výzkumníci/výzkumnice (DC2)

Prezentující:

Anna Veselská

Ladislav Mlčák

21. 2. 2023 od 10:00 

Webinář pro 
uchazeče o podporu



CO SE DOZVÍTE ORGANIZAČNÍ 
PODMÍNKY

webinář se nahrává

během prezentace mějte 
prosím VYPNUTÝ
mikrofon

dotazy pokládejte během 
prezentace 
prostřednictvím 
FORMULÁŘE (odkaz 
pod videem na youtube) 

▪ Formální náležitosti návrhu projektu

▪ Podmínky a specifikace 2.  veřejné soutěže - DC2

▪ Výstupy a výsledky návrhu projektu

▪ Podání návrhu projektu v ISTA

▪ Shrnutí prezentace

▪ Prostor pro Vaše dotazy



DŮLEŽITÉ 
TERMÍNY 
A PROKÁZÁNÍ 
ZPŮSOBILOSTI

Ladislav Mlčák



8. 2. 2023

VYHLÁŠENÍ 
2. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE

9. 2. 2023
–

5. 4. 2023

SOUTĚŽNÍ 
LHŮTA

6. 4. 2023
–

31. 10. 2023

HODNOTICÍ 
LHŮTA

leden 2024

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTU

Termíny 2. veřejné soutěže - DC2



KONEC SOUTĚŽNÍ LHŮTY - DC2

5. 4. 2023
16:29:59

KONEC LHŮTY PRO

PODÁNÍ V ISTA

• návrh projektu + povinné přílohy  
• odesílá vlastník návrhu projektu v ISTA

5. 4. 2023
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 2019, 
2020 a 2021

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 
2. VEŘEJNÉ 
SOUTĚŽE - DC2

Anna Veselská



ZAMĚŘENÍ 2. veřejné soutěže 
Programu SIGMA - DC2

● podpora zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic ve všech oblastech 

aplikovaného výzkumu a vyrovnání příležitostí pro ženy a muže 

v konkurenci aplikovaného výzkumu;

● vítány jsou všechny obory - technické, přírodovědné, společenskovědní, 

interdisciplinární, atd.;

● tematické zaměření v souladu s NPOV:

○ hlavní cíl: ze všech oblastí kromě oblasti 6 Bezpečná společnost;

○ vedlejší: ze všech oblastí včetně oblasti 6 Bezpečná společnost;

● tematické zaměření v souladu s CEP a FORD a číselníku TA ČR: 

○ volí se jeden hlavní a dva vedlejší, které musí být v  souladu.



UCHAZEČI

• výzkumné organizace
• podniky

DÉLKA ŘEŠENÍ

12-24
měsíců

MAX. PODPORA
NA PROJEKT

5 mil. Kč

MAX. INTENZITA
PODPORY

85 %

Podmínky 2. veřejné soutěže - DC2

V návrhu projektu musí být vždy zastoupen minimálně jeden subjekt typu výzkumná organizace a jeden subjekt v roli podnik.



Pravidla financování

Předpokládaná alokace je pro 2. VS SIGMA - DC2 stanovena na 230 mil. Kč.

Specifická alokace:

● RE:START - pro strukturálně postižené regiony:

○ 9,2 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj;

○ 9,2 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj.

● RIS3 Mise - Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky:

○ v celkové výši 30 mil. Kč pro návrhy projektů, které se přihlásí k jednomu ze 3 strategických 

cílů (Dekarbonizace, Decentralizace, Cirkularita).



Řešitelský tým - složení

• Klíčové osoby řešitelského týmu - osoby, které zaručují úspěšné řešení projektu:

○ začínající výzkumník/výzkumnice (min. 3 osoby) v roli Řešitel/Další řešitel/Člen 

řešitelského týmu;

○ mentor (dobrovolný).

• Ostatní osoby podílející se na řešení projektu - osoby, které nejsou klíčové pro řešení projektu 

a nepodílejí se na výzkumné činnosti.

Za každého uchazeče musí být zapojena minimálně jedna klíčová osoba splňující definici začínající 
výzkumník/výzkumnice.



Začínající výzkumník/výzkumnice

● osoba do 35 let;

● student bakalářského, magisterského, doktorského studia; 

● absolvent, kterému od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo max. 5 let.

Možnost navýšení lhůt v odůvodněných případech

➢ čerpání mateřské dovolené, rodičovské dovolené (maximální započitatelná doba u prvního dítěte jsou 2 roky, 

v případě dvou a více dětí nejvýše 4 roky);

➢nemocenské, ošetřovného či dlouhodobě ošetřovného (vše v délce trvání přesahující 6 měsíců) je možné dobu 

strávenou péčí nebo léčbou přičíst k výše uvedeným lhůtám.

Definice začínajícího výzkumníka/výzkumnice musí být splněna do termínu konce soutěžní lhůty, tedy k 5. 4. 2023.



Mentor

● jeho rolí je vedení, motivování a předávání odborných zkušeností začínajícím výzkumníkům 

a výzkumnicím;

● přímo se nepodílí na řešení projektu;

● max. 1 osoba s touto rolí na uchazeče;

● zapojení je dobrovolné, tzn. nemusí v návrhu projektu vystupovat;

● uznatelné jsou pouze osobní náklady do výše 50 tis. Kč/kalendářní rok, ALE může mít i nulové 

osobní náklady (tzn. nenárokovat si odměnu);

● nemusí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.



V návrhu projektu musí být vždy zastoupen minimálně jeden subjekt typu výzkumná organizace a jeden subjekt v roli podnik.

VÝZKUMNÁ 
ORGANIZACE

PODNIK

výzkumná 
organizace/ 

podnik

ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE - 1

ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE - 2

ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE - 3

Další začínající výzkumníci/výzkumnice

MENTOR

MENTOR

MENTOR

ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍK/VÝZKUMNICE

UCHAZEČI ŘEŠITELSKÝ TÝM
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
• Zadávací dokumentace
• Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A FORMULÁŘE
• Všeobecné podmínky
• Smlouva o poskytnutí podpory
• Rozhodnutí o poskytnutí podpory
• Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
• Formulář pro druh výsledku Nmet
• Genderová dimenze v obsahu výzkumu

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE
• Program SIGMA
• Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
• Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
• Plán správy dat – TA ČR
• Plán správy dat – Horizont Evropa
• Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

PŘÍRUČKY
• Obecná příručka pro hodnotitele

DOKUMENTY
SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675845066_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20SIGMA%20-%20DC2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043226_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/07/1675760013_F-052%20Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/07/1675759790_F-053%20Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory%20v9.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/02/1675371627_%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/2023/01/18/1674043282_Formul%C3%A1%C5%99%20pro%20druh%20v%C3%BDsledku%20Nmet.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/06/1675688771_Gender%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043944_Program%20SIGMA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/06/1675692068_V%C3%BDzkumn%C3%A1%20data%20a%20otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm%20-%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043534_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/2023/01/18/1674043573_Pl%C3%A1n%20spr%C3%A1vy%20dat%20-%20Horizont%20Evropa.docx
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/06/1672996327_P%C5%99%C3%ADloha%201%20Karty%20tematick%C3%BDch%20oblast%C3%AD_4.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043033_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.pdf


Výstupy/výsledky
Ladislav Mlčák



Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Uchazeči v návrhu projektu uvedou, jak budou výsledky výzkumu využívat různé skupiny populace 

s ohledem na genderovou dimenzi předmětu a dopadu výzkumu (více informací naleznete v dokumentu 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu).

Etická dimenze a nežádoucí společenské dopady
Uchazeči dále v návrhu projektu popíší, jaké jsou potenciálně negativní dopady výstupů nebo výsledků 

podávaného návrhu projektu na společnost nebo jednotlivce.

Aplikování výstupů/výsledků

Uchazeči v návrhu projektu popíší předpokládané uplatnění, účel a přínosy plánovaných 

výstupů/výsledků. V této veřejné soutěži NENÍ aplikační garant.

Uplatnitelnost výstupů/výsledků zajistí příjemci projektu, případně může být zajištěna externími 

subjekty, které mohou svůj zájem doložit např. formou Letter of Intent, memorandum 

o spolupráci apod.

Výstupy/výsledky

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/06/1675688771_Gender%20dimenze%20v%20obsahu%20v%C3%BDzkumu.pdf


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;
● NmetA* – metodika a postup akreditované oprávněným 

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

do jehož kompetence daná problematika spadá;
● 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”

Metodika 
2017+

MET-
12

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=847689
https://drive.google.com/file/d/1htvdGGRZ2hDLPBhDjLQ2QQKycSuuli5j/view


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 dokumentu - Výzkumná data a 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/2023/02/06/1675692068_V%C3%BDzkumn%C3%A1%20data%20a%20otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm%20-%20v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf


Povinné přílohy

k výsledku druhu:

• NmetA

• NmetC

• NmetS

Nmet – Formulář pro druh výsledku Nmet



INFORMAČNÍ  
SYSTÉM ISTA

HELPDESK
Anna Veselská



Podání návrhu projektu v ISTA

nejprve vyplnit dobu trvání návrhu projektu a přidat uchazeče

nasdílet návrh projektu spolupracovníkům

používat nápovědný systém 

průběžně kontrolovat

Informační systém ISTA

pro nové uchazeče - videonávod
„Jak založit účet v informačním systému ISTA“

https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=23520095548996457&step=0&ts=1589276505623&hash=92ZiA1Fh4bG+Z7/WJevjKg==&nbl=true
https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=23520095548996457&step=0&ts=1589276505623&hash=92ZiA1Fh4bG+Z7/WJevjKg==&nbl=true
https://www.youtube.com/watch?v=fL2T5yQZeSM&feature=youtu.be


Zpětvzetí návrhu projektu v ISTA

pro řádné podání je nutné odeslat 
návrh projektu znovu v ISTA

následně vygenerovat potvrzení 
podání návrhu projektu

odeslat jej do datové schránky TA ČR

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.



ISTA - 2. Uchazeči/Finanční ukazatele



NA CO SI DÁT V ISTA POZOR



Založit nový dotaz

Možnost kontaktovat regionální zástupce TA ČRDotazy je možné podávat prostřednictvím Helpdesk
www.helpdesk.tacr.cz

HELPDESK & FAQ

Často kladené dotazy (FAQ)

https://helpdesk.tacr.cz/index.php?a=add
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
https://helpdesk.tacr.cz/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=273


SHRNUTÍ
Ladislav Mlčák



KDE NAJDU 
INFORMACE 
K VYPLNĚNÍ 
A PODÁNÍ NÁVRHU 
PROJEKTU

• Zadávací dokumentace - podmínky a termíny

• Příloha č. 1 - Hodnoticí proces - rozepsaná hodnoticí kritéria 

a podmínky hodnocení

• Program SIGMA

• 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

• 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/2023/02/08/1675845066_Zad%C3%A1vac%C3%AD%20dokumentace%20SIGMA%20-%20DC2.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/08/1675844613_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20hodnotic%C3%AD%20proces%20(SIGMA%20DC2)%20(2).pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043944_Program%20SIGMA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043944_Program%20SIGMA.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/01/18/1674043226_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2023/02/02/1675371627_%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/2023/02/02/1675371627_%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/pruvodce-pro-uchazece/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=273
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=148


• prokázání způsobilosti - čestné prohlášení; účetní závěrky 2019, 2020, 2021; evidence skutečných majitelů;

• splnění podmínek řešitelského týmu;

• povinné přílohy vložené v ISTA: za výsledky Nmet;

• výstupy/výsledky v souladu s Metodikou 2017+ a MET-12;

• 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;

• odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu;

• povinnost dodržování publicity v průběhu realizace projektu dle pravidel TAČR.

NA CO SI DÁT POZOR

https://drive.google.com/file/d/1htvdGGRZ2hDLPBhDjLQ2QQKycSuuli5j/view
https://www.tacr.cz/povinna-publicita-projektu-podporenych-technologickou-agenturou-cr/
https://www.tacr.cz/povinna-publicita-projektu-podporenych-technologickou-agenturou-cr/


Lorem ipsum
V případě, že na své otázky nenajdete odpověď

v této prezentaci / v dokumentech spojených 

s vyhlášením této VS / v často kladených 

dotazech k 2. VS nebo na HELPdesku, je možné 

využít regionálních kontaktních míst TA ČR

pro osobní konzultaci.

Spojení na jednotlivá regionální kontaktní 

místa najdete ZDE.

MOŽNOST
KONZULTACE

https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/druha-verejna-soutez-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice-a-vyrovnavani-prilezitosti-v-projektech-aplikovaneho-vyzkumu/
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=273
https://helpdesk.tacr.cz/knowledgebase.php?category=273
https://helpdesk.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/


PROSTOR PRO 

ZODPOVĚZENÍ

DOTAZŮ Z FORMULÁŘE



www.tacr.cz


