TACR/8-84/2020

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u níže uvedených návrhů projektů.

ČÍSLO
PROJEKTU

POŘADÍ

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

1

SS03010134

Databáze letokruhových chronologií
jako nástroj pro evidenci a predikci
reakce hlavních lesních dřevin na
klimatickou změnu

2

SS03010139

Vývoj pokročilých metod pro
sledování plynných a aerosolových
škodlivin

3

SS03010277

4

SS03010156
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Systém pro monitoring sinic ve
vodních nádržích s využitím metod
dálkového průzkumu Země a umělé
inteligence
Predikce úspor emisí ze silniční
dopravy do roku 2030 dosažených
aplikací vybraných daňových a
poplatkových nástrojů.

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] Univerzita Karlova

[D] Výzkumný ústav lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i. [D] Výzkumný ústav Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v.
i. [D] Mendelova univerzita v Brně

[P] Ústav fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR, v. v. i.

[D] Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava [D] Ústav termomechaniky AV ČR, v. v.
i.

[P] Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

[P] Centrum dopravního výzkumu,
v. v. i
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[D] Vysoká škola ekonomická v Praze [D]
Univerzita Karlova [D] Mendelova univerzita v
Brně

Veřejný

ČÍSLO
PROJEKTU

POŘADÍ

5

SS03010146

6

SS03010364

7

SS03010140

8

SS03010311

9

SS03010232

10

SS03010230
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NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU
Výzkum a aplikace Water
Information Management jako
strategie chytrého hospodaření se
srážkovými vodami v
urbanizovaných územích
Moravskoslezského kraje
Systém na podporu rozhodování při
hodnocení kvality půdy z hlediska
obsahu rizikových látek v
zemědělských půdách České
republiky
Využití effect-based metod k
hodnocení stavu povrchových vod v
kontextu Rámcové směrnice o vodě
Optimalizace vlastností a využití
rekultivačních substrátů na bázi kalů
z ČOV a dalších vhodných
odpadních materiálů v souladu s
principy cirkulární ekonomiky
Pastva velkých kopytníků jako
nástroj ochrany přírody a krajiny:
Biodiverzita a ekosystémové služby
Řešení rybníků a malých vodních
nádrží z hlediska možnosti
dodržování MZP a bezpečnosti při
povodních

HLAVNÍ UCHAZEČ

[P] Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[D] smart urbido s.r.o.

[P] Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy,v. v. i.
[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce
[P] Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

[D] F I T E a.s. [D] DIAMO, státní podnik

[P] Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

[D] Česká krajina, o.p.s.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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Veřejný

ČÍSLO
PROJEKTU

POŘADÍ

11

SS03010302

12

SS03010178

13

SS03010332

14

SS03010065

15

SS03010279

16

SS03010080
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NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU
Vývoj efektivních nástrojů pro
minimalizaci vzniku stavebního a
demoličního odpadu, jeho monitoring
a opětovné využití
Možnosti snížení negativního vlivu
intenzivního zemědělství na
opylovače
Modelovánı́ významnosti zdrojů
znečištěnı́ fosforem a návrhy
efektivních opatřenı́ k naplnění cílů
Strategie ke snížení obsahu živin ve
vodách v povodí Labe
Příčiny úpadku a systém účinné
obnovy prioritních typů stanovišť
subalpínských trávníků
Optimalizace managementu dolního
úseku Labe s ohledem na přítomnost
biotopu 3270 a zlepšení
hydromorfologického stavu na
základě mezioborové studie.
Interdisciplinární přístupy efektivního
hospodaření se srážkovou vodou na
rozvojových plochách
urbanizovaných území v
ekonomickém, sociálním a
environmentálním kontextu

HLAVNÍ UCHAZEČ

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

[P] České vysoké učení technické v
Praze

[D] Tomáš STRAUB s.r.o. [D] LAVARIS s.r.o.
[D] MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební
společnost

[P] Česká zemědělská univerzita v
Praze

[D] RADANAL s.r.o. [D] Výzkumný ústav
včelařský, s.r.o.

[P] Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

[D] České vysoké učení technické v Praze [D]
AQUATIS a.s.

[P] Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

[D] Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i. [D] Agrovýzkum
Rapotín s.r.o.

[P] Ostravská univerzita

[D] Botanický ústav AV ČR, v. v. i. [D] Česká
zemědělská univerzita v Praze [D] Biologické
centrum AV ČR, v. v. i.

[P] Západočeská univerzita v Plzni

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D]
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v.
i. [D] Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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Veřejný

ČÍSLO
PROJEKTU

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

SS03010162

Vojenská cvičiště v proměnách času:
Zefektivnění péče o bývalé vojenské
prostory na základě evaluace
dlohodobého sledování vývoje
biodiverzity a využívání území

[P] Česká zemědělská univerzita v
Praze

[D] Beleco, z.s. [D] Univerzita Karlova

SS03010167

Integrovaný systém
nízkonákladových retenčních prvků v
krajině pro podporu
evapotranspirace s rychlým
realizačním potenciálem

[P] Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

[D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.
v. i.

SS03010221

Možnosti a limity sociálně a
environmentálně udržitelného
participativního bydlení v ČR

[P] Masarykova univerzita

[D] Arnika – Centrum pro podporu občanů [D]
České vysoké učení technické v Praze [D]
Technická univerzita v Liberci [D] Sociologický
ústav AV ČR, v. v. i.

POŘADÍ

17

18

19
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HLAVNÍ UCHAZEČ
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DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Veřejný

