Národní podmínky
pro českého uchazeče

Základní údaje
Název programu:

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Podprogram:

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy
pro ochranu životního prostředí

Cíle programu:

Specifické cíle programu jsou následující:

BiodivRestore Call 2020
Ochrana a obnova poškozených ekosystémů

1. Přispět k adaptaci na změnu klimatu a k zavádění
ekonomicky efektivních mitigačních opatření

V říjnu 2020 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena
společná mezinárodní výzva BiodivRestore Call 2020. Jedná
se o ERA-NET cofundovou výzvu, která se řídí mezinárodními
pravidly společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných
zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč
splňovat národní podmínky vycházející z programu TA ČR,
ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

Témata výzvy:
Studying the biological and biophysical processes at stake
for conservation/restoration, and their interactions

2. Přispět ke zkvalitnění složek životního prostředí
a podpořit zavádění principů oběhového
hospodářství (cirkulární ekonomiky)
3. Podpořit resilientní a bezpečnou společnost
a přírodu
Cíle podprogramu:

1. podpořit ekoinovace a technologie a techniky
v technické ochraně životního prostředí,

Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits
and policies for conservation and restoration
Knowledge for improving the effectiveness and upscaling
of conservation and restoration actions
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Projekty s českým partnerem musí odpovídat
alespoň jednomu z dílčích cílů podprogramu:

2. zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích
z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví
lidí, jejich prostředí a přírodu.
Web programu:

www.tacr.cz/program/program-prostredi-prozivot/

Kontaktní osoba:

Michaela Křiklánová
+420 234 611 630
michaela.kriklanova@tacr.cz

Druh výzkumu
způsobilý k podpoře:

aplikovaný výzkum (s výsledky
využitelnými v podmínkách ČR)

Max. míra podpory:

Uchazeči
Hlavní uchazeč:
pouze kategorie A a B
Další účastník:
kategorie A, B, C

A) podniky - právnické osoby
či podnikající fyzické osoby
(podnikatelská činnost dle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání) vykonávající hospodářskou
činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy
1 Nařízení Evropské komise;

Způsobilé náklady:

B) výzkumná organizace dle definice
výzkumné organizace (podle čl. 2
odst. 83 nařízení Komise (EU)
č. 651/2014);
C) organizační složky státu a jimi zřízené
příspěvkové organizace a územně
samosprávní celky.
Způsobilý uchazeč:

nebyl na něho vydán inkasní příkaz,
není podnikem v obtížích,
dodržel povinnost zveřejnit účetní
závěrku v příslušném rejstříku
- tzv. “Veřejný rejstřík”.

Finance
Max. částka podpory
od TA ČR na jeden projekt:

150 000 €

Celková finanční částka
podpory TA ČR na výzvu:

300 000 €

Max. míra podpory:

Nejvyšší povolená intenzita podpory
na českou stranu projektu je 85 %
celkových způsobilých nákladů projektu.

Intenzita podpory pro každého českého
uchazeče v projektu se stanoví podle
nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a
současně nesmí překročit nejvyšší
povolenou intenzitu podpory na českou
stranu projektu.
osobní náklady,
náklady na subdodávky,
ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana
duševního vlastnictví, provozní náklady,
cestovné),
nepřímé náklady,
stipendia.

Nepřímé náklady:

Full cost, Flat rate 25 %

Dofinancování:

ostatní zdroje

Verze všeobecných
podmínek:

verze 6

Zveřejnění účetních
závěrek:

za roky 2016, 2017 a 2018

Začátek podpory
českého partnera:

1.1. 2022

Termín zahájení řešení
českého partnera:

Lhůta pro uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory je zákonem stanovena na max.
60 dnů od vyhlášení výsledků výzvy
(tzn. 60 dnů od přijetí mezinárodního
rozhodnutí o výsledcích výzvy). Termín
zahájení řešení českého partnera je
zákonem stanoven na max. 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti smlouvy.

Podpora bude českému partnerovi vyplácena
od 1.1.2022, avšak náklady jsou uznatelné
již od 1.12.2021 dle začátku řešení projektu.

Povinné přílohy
Povinné přílohy:

NPOV (národní priority
orientovaného výzkumu):

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní cíl
Národních priorit orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (NPOV)
z prioritní oblasti č. 3 Prostředí pro kvalitní
život a nejvýše dva vedlejší cíle NPOV
ze všech prioritních oblastí, přičemž volba
vedlejšího cíle NPOV není povinná.

Obory CEP, FORD:

bez omezení

TA CR Application Form,
Čestné prohlášení za uchazeče (Sworn
statement of the applicant),
pokud výsledek typu Patent - povinné
doložení patentové rešerše.
Povinné přílohy zasílají čeští uchazeči
prostřednictvím své datové schránky do termínu
pro podávání proposals do datové schránky
TA ČR (ID: afth9xp).

Výsledky
Podporované výstupy/výsledky:
P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
F – průmyslový a užitný vzor;
S – specializovaná veřejná databáze;
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem;
Vsouhrn – výzkumná zpráva;
O – ostatní výsledky.
Pro výstupy ve formě výsledků dle metodiky hodnocení výzkumných organizací
a hodnocení programů účelové podpory a RIV druhu „O” platí, že musí splňovat
podmínku aplikovatelnosti v praxi a následně bude jejich aplikace v praxi
sledována v rámci monitoringu implementačních plánů. Posouzení plánovaných
výstupů, resp. výsledků je součástí kontroly způsobilosti českého uchazeče.

Pro aktuální informace sledujte stránky tacr.cz, www.biodiversa.org nebo
www.waterjpi.eu.

U výsledku druhu „O“:
zároveň s ním musí být dosaženo výsledku druhu „Vsouhrn,“ tedy souhrnná
výzkumná zpráva.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum
a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.

