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43,66
MLD. KČ

INVESTOVANÝCH DO 
APLIKOVANÉHO 

VÝZKUMU

4 070
PODPOŘENÝCH

PROJEKTŮ

4 872
PODPOŘENÝCH

ÚČASTNÍKŮ
Z ŘAD VO

TA ČR v číslech

Data k: 1. 6. 2022

4 192
PODPOŘENÝCH

ÚČASTNÍKŮ
Z ŘAD PODNIKŮ

18
PROGRAMŮ

69 %
PRŮMĚRNÁ 
INTENZITA 
PODPORY

Za uplynulých 12 let se nám podařilo podpořit přes 4 000 českých nápadů, které pomáhají měnit svět k lepšímu.



POČTY PROJEKTŮ v programech TA ČR (k 3. 1. 2022)



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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VÝDAJE ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU

7 140 MIL. KČ
(2023 – 2029)

PRŮMĚRNÁ INTENZITA 
PODPORY

50 – 100 % na projekty
80 % na program

UCHAZEČ
podniky, VO, organizační 

složky státu, územně 
samosprávné celky

Základní 
parametry 
programu

VÝDAJE ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU

7 140 MIL. KČ
(2023 – 2029)

PRŮMĚRNÁ INTENZITA 
PODPORY

50 – 100 % na projekty
80 % na program

UCHAZEČI
podniky, VO, organizační 

složky státu, územně 
samosprávné celky
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HLAVNÍ CÍL A DÍLČÍ CÍLE PROGRAMU

• podporovat projekty aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných

v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření

výzkumného a inovačního prostředí



ZÁKLADNÍ PARAMETRY (dílčí cíle)

Parametry
DC1 

Předaplikační
výzkum

DC2 
Začínající 

výzkumníci

DC3  
SHUV

DC4 
Mezinárodní 

výzkum

DC5 
Průřezový

cíl

Četnost VS
jednou ročně jednou ročně jednou ročně jednou ročně, unijní 

nástroje 3x ročně
jednou ročně

Délka 
projektů

6 měsíců
–

4 roky

1 rok
–

2 roky

2 roky
–

4 roky

6 měsíců
–

5 let

1 rok
–

7 let

Intenzita na 
projekt

až 100 % 85 % 80 % 75–80 % až 100 %

Tematické 
zaměření

ne ne ano ano ano

Celkové 
výdaje ze SR

930 mil. 1 580 mil. 2 230 mil. 1 030 mil. 1 370 mil.

Další specifika ---
vyrovnávání 

příležitostí pro muže a 
ženy

---
synergie s unijními 

programy
částečné regionální 

kofinancování







SIGMA DC3
Podpora inovačního potenciálu 
společenských věd, humanitních věd 
a umění



Podpora inovačního potenciálu společenských 
věd, humanitních věd a umění (SHUV)

SIGMA - DC3, 1.VS

ALOKACE:

MAX. PODPORA:

MAX. INTENZITA:

DÉLKA PROJEKTŮ:

ZPŮSOBILÉ SUBJEKTY:

UCHAZEČI se hlásí jako:

500 mil. Kč

12 mil. Kč / projekt

80 %

12 – 42 měsíců

VO, Podnik (dále NO, PO, OSS, ÚSC)

Podnik nebo VO

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

VYHLÁŠENÍ:

SOUTĚŽNÍ LHŮTA:

VÝSLEDKY:

APLIKAČNÍ GARANT (AG):

AG = PODNIK:

ZAHÁJENÍ:

UKONČENÍ:

26. října 2022

27. října – 14. prosince 2022 (48 dní)

Nejpozději 31. srpna 2023

ANO (interní nebo externí), právě jeden

vždy interní

Červen - září 2023

Nejpozději listopad 2026



DC3 - Zaměření 1.veřejné soutěže

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

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

3. Udržitelnost
1. Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities
2. Bioekonomika
3. Progresivní design
4. Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje
5. Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba
6. Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech



DC3 – Hlavní a další výstupy/výsledky (1/2)

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 – 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;
P – patent – povinnou přílohou je patentová rešerše;
R – software;
Zpolop – poloprovoz;
Ztech – ověřená technologie.



DC3 – Hlavní a další výstupy/výsledky (2/2)

Výstupy/výsledky pouze v kombinaci s výše uvedenými
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. 

Otevřený přístup

Uchazeči jsou povinni zajistit otevřený přístup „open access” k druhům výstupů/výsledků označeným

hvězdičkou (*).

V případě výsledků jiných druhů, u kterých je zpřístupnění technicky snadné (článek ve sborníku, kapitola

v odborné knize apod.), je zpřístupnění obzvlášť vítané a doporučované.



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)

DC3 – Prokázání způsobilosti

https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#zapisSM
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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
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Tematické preference vybraných aplikačních garantů
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Příručky
Obecná příručka pro hodnotitele

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

Podpora inovačního potenciálu společenských 
věd, humanitních věd a umění (SHUV)

SIGMA - DC3, 1.VS

DOKUMENTY SPOJENÉ
S VYHLÁŠENÍM 1. VEŘEJNÉ SOUTĚZE

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/2022/10/25/1666704904_Smlouva%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/10/25/1666704885_Rozhodnut%C3%AD%20o%20poskytnut%C3%AD%20podpory.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/2022/10/25/1666688021_Obecn%C3%A1%20p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20hodnotitele.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


TA ČR STARFOS – vyhledávač R&D projektů

starfos.tacr.cz



SIGMA: Webinář pro uchazeče 1. veřejné soutěže - DC3

Ozvěny Dne TA ČR: Olomouc
Novinky a inovace v medicíně – personalizovaná medicína, interdisciplinarita medicíny

9. listopadu 2022, 10.00 – 11.30, panelová diskuze, Ústav molekulární a translační medicíny/online 

VÝZKUM BEZ PŘEDSUDKŮ

Program webináře:

• obecně o Programu SIGMA

• podmínky 1. veřejné soutěže SIGMA – DC3

• prokázání způsobilosti uchazečů a termíny

• vyplnění návrhu projektu a jeho podání v ISTA

• dotazy podané prostřednictvím registračního formuláře

Pro registraci na webinář vyplňte prosím formulář nejpozději do pondělí 7. 11. 2022 do 12:00.

Otázky z formulářů budou zpracovány a zodpovězeny na webináři.

Záznam webináře i s prezentací bude zveřejněn na našich webových stránkách.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe2lsMhW6B40M0U42fhqKFpceWvprfIV8Zjzmq-Lpyb5kZSQ/viewform?usp=send_form


DISKUZE



Filip Chlebiš
regionální koordinátor 

filip.chlebis@tacr.cz
724 346 669

mailto:ladislav.mlcak@tacr.cz

