POSITIVE ENERGY
DISTRICTS (PED)
CALL 2020
NÁRODNÍ PODMÍNKY
PRO ČESKÉHO UCHAZEČE

v e r z e 13
verze

V dubnu byla otevřena společná mezinárodní výzva Positive Energy
Districts (PED).
Jedná se o mezinárodní výzvu, která je určená pouze pro stávající
řešitele běžících projektů z národního programu Théta.
Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech
zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek (stanovených
v oficiálním dokumentu výzvy Call Text) musí český uchazeč splňovat
národní podmínky vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou
úspěšní čeští uchazeči spolufinancováni.
Termín pro podání projektu je do 24. září 2020, 12:00 a.m. CEST.
témata výzvy

Contributing to the climate-neutral city: Holistic approaches for PED
implementation
Embeddedness in local contexts: Applied approaches for integrating
PEDs in different urban contexts and the legal framework
Engagement and governance: Urban governance, stakeholder
involvement concepts and business models

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
název programu TA ČR

THÉTA

podprogram

Podprogram 1
Podprogram 2
Podprogram 3

web programu

https://www.tacr.cz/program/program-theta/

kontaktní osoba

Kateřina Volfová
234 611 629
katerina.volfova@tacr.cz

druh výzkumu
způsobilý k podpoře

spolupráce, koordinace a výměna znalostí v Evropě

UCHAZEČI
uchazeč

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
výzkumná organizace dle definice výzkumné organizace
(podle čl. 2 odst. 83 Nařízení Evropské Komise)

Vzhledem k zaměření mezinárodní výzvy na spolupráci, koordinaci
a výměnu znalostí v Evropě jsou způsobilými uchazeči pouze stávající
řešitelé běžících projektů z národního programu Théta. Aktivity
českého uchazeče v mezinárodním projektu musí být v souladu
s aktivitami v jeho národním projektu.
Národní projekt těchto uchazečů bude rozšířen tak, aby zahrnoval
činnosti v rámci mezinárodního projektu a nezbytné náklady na tyto
činnosti.
úspěšný uchazeč

Úspěšný český uchazeč z této mezinárodní výzvy podá žádost
o změnu národního projektu, kde vydefinuje mezinárodní aktivity
a zároveň přílohou této žádosti o změnu bude finanční plán podaný
na TA ČR v rámci mezinárodní výzvy jako součást povinné přílohy
českého uchazeče s názvem TA CR Application Form. Podpora
za mezinárodní aktivity bude českému partnerovi vyplácena
od 1.1.2021, avšak náklady jsou uznatelné již od 1.12.2020 dle začátku
řešení mezinárodního projektu.

POVINNÉ
PŘÍLOHY
povinné přílohy

TACR Application Form*
*Finanční plán vyplněný v TA CR Application Form je závazný
a v případě doporučení mezinárodního projektu k podpoře bude
tento plán přílohou žádosti o změnu národního projektu úspěšného
českého uchazeče.

Povinné přílohy zasílají čeští uchazeči prostřednictvím datové schránky
do termínu pro podávání proposals do datové schránky TA ČR
(ID: afth9xp).
Do předmětu se uvede: „PED - Call 2020 - prokázání způsobilosti akronym projektu“.

FINANCE

maximální finanční částka
podpory na jeden projekt

€ 80 000 (za předpokladu, že navýšení na projekt nepřesáhne 50 %
nákladů stávající výše národního projektu)

celková finanční částka
podpory na výzvu

€ 500 000

maximální intenzita
podpory

výše intenzity podpory bude stejná jako u národního projektu
financovaného z programu Théta

způsobilé náklady

nepřímé náklady

osobní náklady
nepřímé náklady
provozní náklady + cestovné
Full cost, Flat rate
Způsob vykazování nepřímých nákladů bude stejný, jaký byl zvolen
v národním projektu financovaného z programu Théta.

dofinancování

bude vyžadováno samofinancování z ostatních zdrojů

verze Všeobecných
podmínek

dle schválených VP u národního projektu

účetní závěrky

již nebude kontrolováno

přepočtový kurz
na CZK

kurz CZK / EUR České národní banky v den vyhlášení mezinárodní výzvy

termín zahájení řešení
českého partnera

od 12/2020
Nejdřívější termín začátku aktivit je prosinec 2020 a délka projektů je
1-2 roky. TA ČR do této výzvy nominuje všechny projekty podpořené
v programu Théta, které budou v době začátku mezinárodních aktivit
ve fázi realizace národního projektu a jejich délka (národního) projektu
(a limit maximální délky projektu) jim v té době dovolí zapojení
do mezinárodních aktivit alespoň na 12 měsíců. Uchazeči, kteří splňují

tyto podmínky a mají zájem se do výzvy zapojit, se nejprve
zaregistrují prostřednictvím formuláře ZDE a kontakt na tyto
uchazeče bude zveřejněn v Call Textu mezinárodní výzvy.Česká
strana v mezinárodním projektu je limitována maximální délkou
realizační fáze, kterou uvádí daná národní soutěž, ve které byl
národní projekt podpořen.
Pokud se česká strana rozhodne zapojit do mezinárodního projektu,
který v trvání přesahuje maximální možnou délku národního
projektu, TA ČR zafinancuje spolupráci jen do trvání národního
projektu. V tomto případě uvede česká strana projektu do povinné
přílohy s názvem “TA CR Application Form” datum ukončení
participace české strany na mezinárodním projektu a toto datum
bude TA ČR evidovat jako oficiální konec účasti české strany
na mezinárodním projektu. Tím se česká strana zavazuje vyhodnotit
závěry mezinárodní spolupráce za dané období a podat o nich
zprávu v souladu s požadavky národních pravidel.
Česká strana však může nadále pokračovat ve spolupráci
na probíhajícím mezinárodním projektu až do jeho konce, i když
skončí období, v němž činnosti českého partnera může TA ČR
spolufinancovat. V takovém případě bude požádána, aby o této
skutečnosti informovala v implementační zprávě.
V případě, že se česká strana rozhodne financovat svou účast
v mezinárodním projektu po zbývající čas z vlastních zdrojů, celkové
náklady a požadovaná podpora uvedené v proposalu (a v povinné
příloze TA CR Application Form) musí odpovídat pouze nákladům,
které budou vynaloženy během participace české strany
na mezinárodním projektu, kterou může TA ČR spolufinancovat.

VÝSLEDKY
Aktivity české strany projektu mohou skončit dříve než celý projekt,
pokud podmínky programu Théta nedovolují českému uchazeči
participovat na mezinárodním projektu po celou dobu jeho řešení.
Výsledky do závěrečné zprávy uvedou čeští uchazeči takové, jaké budou
mít po skončení jejich aktivit a reportovat za mezinárodní projekt
celého konsorcia mohou až v implementační zprávě.
podporované
výstupy/výsledky

Mimořádně nepožadován žádný výstup navíc, ale v rámci průběžných
a závěrečných zpráv bude uchazeč reportovat o zapojení
do mezinárodních aktivit.

PVO

již nebude kontrolováno
Pro aktuální informace sledujte stránky tacr.cz nebo
www.jpi-urbaneurope.eu/ped/.

