ERA-NET COFUNDY

●

iniciativa EK s cílem sjednotit finanční podporu výzkumu

●

uskupení poskytovatelů (jako je TA ČR) z jednotlivých členských států, které vyhlašuje společné

mezinárodní výzvy na dohodnuté téma
●

stanovena alokace každého poskytovatele na výzvu

●

do výzev předkládají své projekty konsorcia tvořena z několika zahraničních partnerů z několika zemí

●

každý poskytovatel financuje své národní uchazeče v projektech

●

každý uchazeč žádající podporu musí splňovat pravidla způsobilosti příslušného poskytovatele

●

TA ČR v rámci těchto výzev “Joint Calls” finančně podpoří české subjekty mezinárodních projektů

JAK FUNGUJÍ MEZINÁRODNÍ VÝZVY?

Jedna společná výzva

Poskytovatel #1
Poskytovatel #2
Poskytovatel #3

s jedním společným (mezinárodním)

…

jeden společný pořadník
podpora nejlépe hodnocených projektů

hodnotícím procesem
⮚

⮚

Poskytovatel #N

NEPROBÍHÁ ŽÁDNÝ (PŘED)VÝBĚR NA NÁRODNÍ ÚROVNI

Positive Energy Districts (PED)

PED is seen as a district with annual net zero energy import and net zero CO2 emissions, working
towards an annual local surplus production of renewable energy.

Iniciativa “Smart Cities
and Communities
Programme on Positive
Energy Districts”

⮚

large scale implementation of Positive Energy
Districts taking into account aspects of inclusiveness

⮚

aim by 2025 to have at least 100 successful Positive
Energy Districts synergistically connected to the
energy system in Europe

⮚

jedním z nástrojů na dosažení těchto cílů je
plánovaná společná mezinárodní výzva PED

Positive Energy Districts (PED)

TA ČR byla přizvána se zapojit do společné výzvy PED.
Rozhodnutí závisí na zájmu výzkumných organizací v ČR.

⮚

⮚

15 zemí iniciativu PED aktivně podporuje:

AT (v předsednictví) CH, FR, IT, NL, SE, BE, CY, DK, FI, LV, NO, PT, RO, TR
⮚

V jednání: DE, ES, UK, CZ, SK

PED MEZINÁRODNÍ VÝZVA

●

Výzva se vyhlásí na přelomu let 2020/2021

●

Joint R&I projects: jointly support transnational projects on PEDs, e.g.
○

Strategic innovation projects

○

Technology development

○

Integration of technologies

○

PED innovation labs

