EnerDigit Call 2020:
Informační webinář
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Dne 12. listopadu se uskutečnil informační webinář k mezinárodní výzvě
EnerDigit Call 2020. Zde je přehled otázek a odpovědí.

1) Jaké země jsou do výzvy EnerDigit Call 2020 zapojeny?
Mohou se do výzvy zapojit i subjekty z jiných zemí, např.
ze Slovenska?
Seznam zemí zapojených do výzvy naleznete na našich stránkách
či v prezentaci, jež byla promítána během informačního webináře.
Výzvy EnerDigit Call 2020 se mohou zúčastnit i subjekty jiných zemí,
Slovenska nevyjímaje, musí si však zajistit vlastní financování.
2) Je nějakým způsobem omezeno složení mezinárodního
projektového konsorcia? Mohou projektové návrhy podávat
i konsorcia složená výhradně z firem?
Mezinárodní projektová konsorcia musí být tvořena alespoň dvěma
nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Žádné další
omezení se ke složení mezinárodních projektových konsorcií nevztahuje.
Projektové návrhy tedy mohou podávat i projektová konsorcia složená
výhradně z podniků, případně výhradně z výzkumných organizací.
Uchazečům z řad výzkumných organizací bychom však vzhledem
k praktickému zaměření výzvy EnerDigit Call 2020 doporučovali, aby
do projektového konsorcia zahrnuli alespoň jeden podnik.
3) Jaká je běžná velikost ERA-NET cofundových projektů?
Na ERA-NET cofundových projektech běžně spolupracují mezinárodní
projektová konsorcia složená ze tří až osmi partnerů. Do výzvy EnerDigit
Call 2020 se mohou hlásit i projektová konsorcia větší, musí však doložit
svou ovladatelnost (tzv. manageability).
Velikost projektů z finančního hlediska se odvíjí od mnoha faktorů.
Rozhodující jsou zejména oblast výzkumu, počet partnerů, délka projektů
a v neposlední řadě také rozpočtová pravidla zapojených poskytovatelů
podpory (viz otázka 5 níže). Finanční náklady na mezinárodní projekty
se proto značně liší výzvu od výzvy a nelze je jednoduše zprůměrovat.
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4) Jaký je maximální možný finanční rozpočet na projekt?
Maximální finanční rozpočet na projekt není ve výzvě EnerDigit Call 2020
na mezinárodní úrovni stanoven. Jednotliví uchazeči však musí
při plánování rozpočtu respektovat národní podmínky pro stanovení výše
nákladů.
Čeští uchazeči tak mohou za českou část projektu žádat o podporu (total
requested cost) v maximální výši 1 000 000 EUR. Výše celkových nákladů
(total cost) není ze strany TA ČR omezena, veškeré vykazované náklady
však musí splňovat definici uznaných nákladů dle článků 16 a 17
Všeobecných podmínek TA ČR verze 6.
Uchazeči navíc musí brát v potaz, že rozdělení činností a souvisejících
finančních nákladů by mělo být v rámci projektových konsorcií vyrovnané.
Dle mezinárodních pravidel na sobě jeden z partnerů konsorcia nesmí
nést více než 70 % z celkových nákladů projektu.
5) Je výzva EnerDigit Call 2020 financována ze stejného
rozpočtu jako národní veřejné soutěže spadající do programu
THÉTA? Pokud ano, proč by se čeští uchazeči měli hlásit
do mezinárodní výzvy EnerDigit a ne pouze do národní veřejné
soutěže?
Ano, mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 je z velké části financována
z rozpočtu programu THÉTA, konkrétně z podprogramu 2 (PP2), z nějž jsou
financovány i vybrané národní veřejné soutěže. Rozdíl spočívá
v tematickém zaměření a také tom, že na projekty podpořené v rámci
výzvy EnerDigit Call 2020 finančně přispívá Evropská komise.
Čeští uchazeči se samozřejmě mohou hlásit pouze do národní veřejné
soutěže, záleží na jejich vlastním uvážení. TA ČR se do ERA-NET
cofundových výzev zapojuje zejména proto, aby českým výzkumníkům
umožnila účast v mezinárodních výzkumných projektech a pomohla jim
tak k čerpání finančních prostředků z rámcového programu Horizont 2020.
ERA-NET cofundové výzvy navíc TA ČR chápe jako jistý předstupeň
prestižních výzev Horizontu 2020.
6) Jak by se postupovalo v případě, kdy by se v mezinárodním
pořadníku na předních místech umístilo několik projektů
s českými uchazeči, jejichž rozpočty by přesahovaly stanovenou
alokaci TA ČR?
O doporučení projektů k podpoře rozhoduje u ERA-NET cofundových výzev
konsorcium poskytovatelů, a to na základě provedené kontroly
způsobilosti, sestaveného pořadníku projektů (dle bodového ohodnocení)
a dostupných finančních prostředků jednotlivých poskytovatelů.
Pokud by se tedy v rámci mezinárodního pořadníku výzvy EnerDigit Call
2020 na prvních čtyřech místech umístily projekty s českým uchazečem,
přičemž každý český uchazeč by žádal o podporu ve výši 300 000 EUR, bylo
by možné z alokace TA ČR financovat pouze první tři projekty, na čtvrtý už
by se nedostalo. V takovém případě by však ještě mohlo dojít k navýšení
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alokace ze strany TA ČR částečnému financování projektu z příspěvku
Evropské komise, jež je vyčleněn právě na vykrývání vysoce hodnocených
projektů, na které nezbyly finance z národních rozpočtů.
K výše uvedenému však nutno podotknout, že problém bývá většinou
opačný a českým uchazečům se nedaří celou alokaci vyčerpat.
7) Je ve výzvě EnerDigit Call 2020 kladen velký důraz
na aplikovatelnost výsledků?
Ano, výzva EnerDigit Call 2020 skutečně klade velký důraz
na aplikovatelnost výsledků v praxi. Od mezinárodních projektových
konsorcií se proto mimo jiné očekává, že do řešení svých projektů zapojí
relevantní “need-owners” a implementují tzv. Three Layer Research Model.
Detailní vysvětlení uvedených pojmů i specifické požadavky na projekty
naleznete v oficiálních dokumentech výzvy, jež budou brzy ke stažení zde.
Zveřejněny budou i na stránkách TA ČR.
Důraz na aplikovatelnost výsledků klade i PP2 programu THÉTA, z nějž jsou
úspěšní čeští uchazeči ve výzvě EnerDigit Call 2020 financováni. Uplatnění
v praxi se u projektů podpořených z PP2 předpokládá typicky do tří let
od ukončení jejich řešení.

8) Jaký je nejzazší termín pro zahájení řešení projektu
po vyhlášení výsledků výzvy?
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.
K výše uvedeným lhůtám je třeba přihlížet při stanovení jednotného
začátku projektu se zahraničními partnery.
9) Je spolupráce s Living Labs a Digital Platform Providers
bonifikována?
Na tuto otázku neexistuje zcela jednoznačná odpověď. Velmi záleží
na projektovém záměru a na složení projektového konsorcia.
Za spolupráci s Living Labs a Digital Platform Providers sice nejsou
automaticky udělovány žádné body navíc, v očích hodnotitelů však může
tato spolupráce zajistit například zvýšení aplikačního potenciálu projektu.
Ve výsledku tak může zajistit vyšší bodové ohodnocení projektových
návrhů.
Více informací o Living Labs a Digital Platform Providers naleznete
na stránkách ERA-Net Smart Energy Systems v sekci Partners. Navázat
spolupráci následně můžete skrze tzv. Matchmaking Platform.
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10) Jakým způsobem si domluvit schůzku prostřednictvím
Matchmaking Platform? Do kdy bude tato platforma otevřená?
Podrobné instrukce naleznete přímo na stránkách platformy v sekci How
it works?. Bilaterální schůzky si účastníci domlouvají sami mezi sebou,
řízená networkingová akce není v současné chvíli v plánu.
Platforma by měla být otevřená do 26. února 2021, poté budou registrace
ukončeny. S případnými dotazy se obracejte na office@eranetsmartenergysystems.eu.
11) Jak postupovat v případě problémů se zahraničním
partnerem? Pokud například partner nespolupracuje?
Problémy v rámci mezinárodního konsorcia musí partneři v první řadě
řešit sami mezi sebou. Případné změny týkající se složení konsorcia musí
jednotliví partneři konzultovat se svými národními poskytovateli podpory
a koordinátor projektu musí tuto změnu konzultovat také
se sekretariátem výzvy.
Může se také stát, že jeden z partnerů neprojde kontrolou způsobilosti
uchazečů. Za tímto účelem je po uchazečích ve výzvě EnerDigit Call 2020
v prvním kole přihlášek požadována tzv. fallback strategy, v níž by měli
nastínit, jakým způsobem by se s absencí některého z partnerů vyrovnali.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

Kontaktujte Elišku Šibrovou, která má realizaci výzvy
EnerDigit Call 2020 v České republice na starosti.

eliska.sibrova@tacr.cz
Helpdesk TA ČR
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+420 778 464 012

