Národní podmínky
pro českého uchazeče

Témata výzvy

Thematic Annual Programming Action
(TAP Action)

Výzva se zaměřuje zejména na multidisciplinární přístup k následujícím
oblastem:
the development of methodologies and strategies to remediate and reduce
CECs (at the sources, on their pathways and end-of-pipe), including their
environmental effects on water, soil, sediment and sludge and subsequently
their effects on living organisms, ecosystems and human and animal health;
the determination and modelling of the contribution of existing wastewater
and excreta treatment technologies to the emergence and spread of AMR
in aquatic ecosystems;
the characterization of the exposome (including cocktail of contaminants,
individual and collective behaviour and interactions between stresses
of different natures);
the evaluation of governance tools for new risk linked to contamination
considering the reactions of public communities;
the impact of CECs occurrence and AMR on the ecosystem services
at the level of the catchment, and into the river basin management planning.

V únoru 2021 bude v rámci ERA-NET Cofundu AquaticPollutants
otevřena nová společná mezinárodní výzva s názvem Thematic
Annual Programming Action (TAP Action).
Jedná se o mezinárodní výzvu, která je určená pouze
pro stávající řešitele projektů z národního programu Prostředí
pro život. Konkrétně pouze pro stávající řešitele projektů
podpořených v rámci 1., 2. a 3. veřejné soutěže.
Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče
ze všech zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek
(stanovených v oficiálním dokumentu Terms of Reference) musí
český uchazeč splňovat národní podmínky vycházející z programu
TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.
Termín pro příjem žádostí o zapojení je do 30. dubna 2021,
17:00 SEČ.
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Hlavním tématem výzvy TAP Action je "Measuring of Inputs and Taking Actions
to Reduce CECs, Pathogens and Antimicrobial Resistant Bacteria in the Aquatic
Ecosystems (inland and marine)".

Základní údaje
Název programu:

Prostředí pro život

Podprogram:

Podprogram 1
Podprogram 2
Podprogram 3

Web programu:

www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/

Kontaktní osoba:

Baya Barbora Nuñez
+420 732 258 376
baya.barbora.nunez@tacr.cz

Předpokládaná náplň
mezinárodních aktivit:

spolupráce, koordinace a výměna znalostí

Celková finanční částka
podpory na výzvu:

Uchazeči
Uchazeči:

podniky - právnické osoby či podnikající
fyzické osoby vykonávající podnikatelskou
činnost dle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání nebo
vykonávající hospodářskou činnost
ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení.
výzkumné organizace - subjekty, které
naplňují definici dle čl. 2 odst. 83 nařízení
Komise (EU) č. 651/2014

Max. intenzita podpory:

Způsobilé náklady:

Nepřímé náklady:

Vzhledem k zaměření mezinárodní výzvy na spolupráci, koordinaci a výměnu
znalostí v Evropě jsou způsobilými uchazeči pouze stávající řešitelé projektů
z národního programu Prostředí pro život. Konkrétně pouze řešitelé
projektů podpořených v rámci 1., 2. a 3. veřejné soutěže.
Současný rámec podpory musí navíc uchazečům umožňovat prodloužení aktivit,
respektive délky jejich projektů tak, aby byly v realizaci po celou dobu trvání TAP
Action.
Další účastníci národního
projektu:

Do TAP Action se nemusí zapojit všichni
účastníci národního projektu, všichni však
musí se zapojením projektu do mezinárodní
výzvy souhlasit (například proto, že
prodloužení délky projektu povede
k odsunutí závěrečného oponentního
řízení apod.).

Žádosti o zapojení mohou za národní projekty, respektive za jejich řešitele, podávat
pouze hlavní příjemci.

Finance
Max. finanční částka
podpory na jeden projekt:

1 350 000 Kč (za předpokladu, že tato částka
nepřesáhne 50 % schválené podpory národního
projektu)

4 050 000 Kč
Maximální intenzita podpory bude
stanovena limitem intenzity podpory
národního projektu.
osobní náklady;
ostatní přímé náklady;
nepřímé náklady.
Full cost, Flat rate 25 %
Způsob vykazování nepřímých nákladů
bude stejný, jaký byl zvolen v národním
projektu financovaném z programu
Prostředí pro život.

Dofinancování:

ostatní zdroje

Verze všeobecných
podmínek:

Dle schválených Všeobecných podmínek
u národního projektu.

Zveřejnění účetních
závěrek:

Již nebude ze strany TA ČR kontrolováno.

Začátek podpory
českého partnera:

Podpora za mezinárodní aktivity bude
českému partnerovi vyplácena od ledna
2022.

Termín zapojení
českého partnera
do mezinárodních
aktivit:

TAP Action bude zahájena 1. ledna 2022,
kdy pravděpodobně proběhne i tzv.
Kick-off meeting zapojených projektů
(účastníků), který by se měl konat v Praze.
Mezinárodní aktivity následně poběží
do prosince 2023, tj. po dobu 24 měsíců.
Podstata mezinárodních aktivit je
podrobněji rozepsána v dokumentu
Terms of Reference.

Jak se zapojit

Výsledky

Národní projekty, které splňují podmínky výzvy a mají zájem se zapojit,
se nejprve zaregistrují prostřednictvím online formuláře. Na základě provedené
registrace zašle TA ČR hlavnímu příjemci národního projektu předlohu Žádosti
o zapojení do výzvy TAP Action. Vyplněnou žádost o zapojení následně hlavní
příjemce zašle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR.
V případě kladného posouzení ze strany TA ČR bude hlavní příjemce národního
projektu vyzván k podání žádosti o změnu projektu, v níž vydefinuje mezinárodní
aktivity. V případě zvýšení celkových uznaných nákladů účastníků projektu bude
přílohou žádosti o změnu i finanční plán.

Podporované výstupy/výsledky:

Národní projekt bude u nominovaných uchazečů rozšířen tak, aby zahrnoval
činnosti v rámci TAP Action a nezbytné náklady na tyto činnosti.

Čeští výzkumníci zapojení do TAP Action však budou povinni v rámci závěrečné
zprávy, konkrétně v rámci její přílohy - Odborné zprávy, odevzdat report
o rozsahu minimálně čtyř normostran. Tento report bude obsahovat popis
nejpřínosnějších aktivit, kterým se tým věnoval v rámci TAP Action, a ve stejné
míře popis toho, kdo a jak by výstupy TAP Action mohl a měl v České republice
využít. Zároveň se budou muset spolu s ostatními zúčastněnými aktivně podílet
na mezinárodních výstupech výzvy TAP Action.

Obory CEP:

Povinné přílohy
Povinné přílohy:

Mimořádně není požadován žádný výstup/výsledek navíc.

Žádost o zapojení do výzvy TAP Action
Jedná se o krátký formulář, v němž
uchazeči vyplní své identifikační údaje,
popíší soulad národního projektu s náplní
TAP Action a vydefinují přínosy výzvy TAP
Action pro národní projekt (a obráceně).
Povinné přílohy zašle hlavní příjemce
národního projektu prostřednictvím své
datové schránky do datové schránky
TA ČR (ID: afth9xp). Do předmětu datové
zprávy uvede "Horizon 2020 - TAP Action
- Žádost o zapojení - kód národního
projektu".

Do TAP Action se mohou zapojit pouze
projekty, jejichž hlavní obor CEP je DA,
DJ nebo DK (DA - Hydrologie a limnologie,
DJ - Znečistění a kontrola vody,
DK - Kontaminace a dekontaminace půdy
včetně pesticidů).

Pro aktuální informace sledujte
stránky www.tacr.cz.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie
pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869178.

