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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.



1Od 15. 2. 2021  je možné podávat žádosti
 o zapojení do společné mezinárodní výzvy
Thematic Annual Programming Action 2022
(TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu
AquaticPollutants. Jedná se o mezinárodní výzvu,
která je určena pouze pro stávající řešitele
projektů z národního programu Prostředí 
pro život. Konkrétně pouze pro řešitele projektů
podpořených v rámci 1., 2. a 3. veřejné soutěže,
jejichž hlavním oborem CEP je 
DA - Hydrologie a limnologie, DJ - Znečištění 
a kontrola vody nebo DK - Kontaminace 
a dekontaminace půdy včetně pesticidů.

Obecné informace

Technologická agentura České republiky 
(TA ČR) bude do výzvy nominovat probíhající
projekty z programu Prostředí pro život.
Termín pro příjem žádostí o zapojení je 
do 30. dubna 2021, 17:00 SEČ.
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TAP Action je výzva typu Alignment na podporu
mobility a sdílení dobré praxe, materiálů,
infrastruktur, dat a výsledků. Do TAP Action jsou
zapojeni poskytovatelé z celkem pěti evropských
zemí, jež do výzvy mohou nominovat jeden až tři
projekty podpořené na národní úrovni. Výběr
projektů na národní úrovni proběhne v první
polovině roku 2021. Všechny vybrané národní
projekty ze zapojených zemí dohromady utvoří
jedno společné projektové konsorcium (TAP
Cluster), které se poprvé setká v lednu 2022 
a následně nejpozději v dubnu 2022 společně určí
společný cíl tohoto uskupení, včetně plánovaných
výsledků. Nebude probíhat žádné mezinárodní
hodnocení přihlášených projektů. Smyslem TAP
Action je sdílení znalostí, vyrovnání úrovní
zapojených projektů a příprava na další
mezinárodní spolupráci.

Vzhledem k tomu, že na výzvu je omezený celkový
rozpočet ve výši 4 050 000 Kč, TA ČR posoudí
všechny žádosti o zapojení a na základě jejich
posouzení vybere tři národní projekty, jejichž
řešitelské týmy v této mezinárodní výzvě podpoří.

Measuring of Inputs and Taking Actions
to Reduce CECs, Pathogens and
Antimicrobial Resistant Bacteria 
in the Aquatic Ecosystems (inland and
marine)

Hlavní téma

Seznam zapojených zemí:

Česká republika (TA ČR), Francie (ANR),
Irsko (EPA), Španělsko (AEI) a Švédsko
(SRC).

Detailní informace k tematickému
zaměření výzvy naleznete v dokumentu
Terms of Reference, který je ke stažení
zde.

https://www.tacr.cz/dokumenty/terms-of-reference
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the development of methodologies 

the determination and modelling 

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 impact of CECs occurrence and AMR 

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;

of the contribution of existing wastewater 
and excreta treatment technologies 
to the emergence and spread of AMR 
in aquatic ecosystems; 

the reactions of public communities;

on the ecosystem services at the level 
of the catchment, and into the river basin
management planning.

Výzva se zaměřuje zejména 
na multidisciplinární přístup 
k následujícím oblastem:

Complement the AquaticPollutants co-funded
call theme while aligning national
programmes relevant for this theme.

Cíle výzvy jsou následující:

Reduce effects of CECs, including
chemicals, pathogens, antimicrobial
resistant bacteria and (micro)plastics 

Help to broaden and/or transfer
knowledge on the characterization 

Leverage the impact of SRIAs of JPIs 

Employ a multi-disciplinary approach
including economic, ecological, societal
and technological disciplines and
perspectives.

in the aquatic ecosystems (inland 
and marine) and subsequent impacts 
on human, animal, plants 
and ecosystems.

and transformation of physical, chemical
or biological CECs and methodologies 
and strategies to remediate and reduce
these contaminants in aquatic
ecosystems.

on Water, Oceans and AMR by focussing
on the thematic areas of the three JPIs. 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými 
pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí. Tato
pravidla vycházejí ze zadávací dokumentace
mezinárodní výzvy AquaticPollutants TAP Action,
Terms of Reference. Kromě mezinárodních
podmínek musí český uchazeč splňovat národní
podmínky vycházející ze svého současného
programu financování, tedy programu Prostředí
pro život. Obecná pravidla pro posuzování žádostí
o zapojení jsou stanovena v kapitole 6.

https://www.tacr.cz/dokumenty/terms-of-reference
https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
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O zapojení do výzvy TAP Action mohou žádat
pouze řešitelé národních výzkumných projektů,
jejichž projekty:

2.1 Kdo se může do výzvy
zapojit?

Uchazeči

2.2 Musí se výzvy účastnit
všichni účastníci národního
projektu?

4

Do výzvy TAP Action se nemusí zapojit všichni
účastníci národního projektu, všichni však
musí se zapojením projektu do mezinárodní
výzvy souhlasit. Účast v TAP Action totiž může
vést například k prodloužení délky projektu 
a tím i k odložení závěrečného oponentního
řízení. Hlavní příjemce musí v rámci žádosti
uvést, kteří účastníci národního projektu 
se do TAP Action zapojí. Zároveň musí potvrdit
souhlas všech účastníků projektu (nehledě 
na to, jestli se do TAP Action aktivně zapojí, 
či ne) včetně prohlášení, že byli seznámeni 
s možností potenciálního změnového řízení 
a že s navrženými změnami a jejich následky
souhlasí. 

Zapojení do TAP Action doporučujeme ošetřit
ve Smlouvě o účasti na projektu.

Účetní závěrky ani další dokumenty prokazující
způsobilost uchazečů pro získání finanční podpory
(dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 
a vývoje) nebudou ze strany TA ČR opětovně
kontrolovány. Tato kontrola proběhla již v rámci
národní veřejné soutěže. TA ČR bude u uchazečů
ve výzvě TAP Action kontrolovat pouze podmínky
způsobilosti stanovené výše. Kontrolovat se bude
také včasné a kompletní dodání Žádosti o zapojení
do výzvy TAP Action (viz kapitola 5).

jsou probíhajícími projekty aplikovaného
výzkumu podpořenými v programu
Prostředí pro život, konkrétně v rámci
jeho 1., 2. a 3. veřejné soutěže; 
mají možnost být v realizaci po celou
dobu trvání TAP Action, tedy od ledna
2022 do prosince 2023 (projekt bude 

svým obsahem odpovídají tematickému
zaměření mezinárodní výzvy dle
oficiálního dokumentu Terms 

mají hlavní obor CEP buďto DA -
Hydrologie a limnologie, DJ - Znečištění 

po tuto dobu v řešení nebo má možnost
délku projektu prodloužit -
doporučujeme ověřit maximální
povolenou délku projektu);

of Reference;

a kontrola vody nebo DK - Kontaminace
a dekontaminace půdy včetně pesticidů.

Žádost o zapojení do TAP Action může 
za způsobilý národní projekt podat pouze
hlavní příjemce, a to bez ohledu na to, kteří 
z řešitelů projektu se do TAP Action chtějí
skutečně zapojit. Hlavní příjemce bude zároveň
kontaktním bodem pro TA ČR pro veškeré
administrativní úkony na národní úrovni.



3Pro české uchazeče v této mezinárodní výzvě platí
Všeobecné podmínky TA ČR schválené v rámci
národního projektu.

3.1 Podporované výsledky

Další podmínky
výzvy TAP Action

Po českých účastnících TAP Action nebude
mimořádně požadován žádný výstup/výsledek 
nad rámec původně plánovaných výsledků
národního projektu.
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Čeští účastníci TAP Action však budou povinni 
v rámci závěrečné zprávy, konkrétně jako součást
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 čeští účastníci budou muset spolu 
s ostatními zúčastněnými aktivně podílet 
na mezinárodních výstupech TAP Action, které 
si TAP Cluster nastaví v první polovině roku 2022,
již během realizace mezinárodních aktivit.

3.2 Mezinárodní aktivity

Mezinárodních aktivit v rámci TAP Action se může
za každý projekt zúčastnit jeden i více řešitelů,
záleží na domluvě účastníků národního projektu.

Projekty zapojené do TAP Action si ovšem budou
muset určit jednoho zástupce, který bude povinen
se zúčastnit všech čtyř plánovaných setkání TAP
Cluster (dvou v roce 2022 a dvou v roce 2023).
Českým projektům doporučujeme, aby na setkání
jezdil vždy stejný zástupce. Setkání se může
účastnit taky více českých zástupců, cestovní
náklady však budou uznatelné vždy jen 
pro jednoho z nich.

Podrobný popis povinností účastníka v rámci
mezinárodních aktivit TAP Action je k dispozici 
v oficiálním dokumentu Terms of Reference.

být kontaktní osobou pro administrativní
záležitosti se sekretariátem TAP Action,
například zastupovat klastr na midterm
dialogu s řídícím výborem výzvy; 
zajistit vědeckou koordinaci činnosti TAP
Action; 
vést práci na vývoji implementačního
plánu TAP Action; 
vést práci na vývoji navrhovaných výstupů
akce TAP Action; 
vést práci na vypracování závěrečných
kroků po implementačním plánu TAP
Action atd.

Nad rámec výše uvedeného si členové TAP
Cluster na úvodním Kick-off meetingu zvolí
svého zástupce, který bude plnit roli zvanou
Scientific Coordinator. Před Kick-off
meetingem, který proběhne pravděpodobně
v lednu 2022 v Praze, budou všechny
nominované projekty osloveny, zda by 
o uvedenou roli měly zájem. Mezi
zodpovědnosti této role především patří:

Scientific Coordinator bude mít za výše
uvedené činnosti nárok na finanční odměnu
ve výši 10 000 EUR, která bude vyplacena 
z centrálního rozpočtu ERA-NET Cofundu
AquaticPollutants, viz dokument Terms 
of Reference.

https://www.tacr.cz/dokumenty/terms-of-reference
https://www.tacr.cz/dokumenty/terms-of-reference
https://www.tacr.cz/dokumenty/terms-of-reference
https://www.tacr.cz/dokumenty/terms-of-reference
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Pravidla financování českého uchazeče navazují 
na pravidla programu Prostředí pro život. Intenzita
podpory na projekt zapojený do výzvy TAP Action
je stanovena stropem intenzity podpory národního
projektu, kterou projekt získal v původní veřejné
soutěži. Současně platí, že každý subjekt může
získat max. intenzitu podpory dle nařízení Komise
(EU) dle typu subjektu. K požadované částce
podpory budou účastníci povinni dofinancovat
projekt z vlastních zdrojů, stejně jako tomu je 
u národní veřejné soutěže.

4.1 Intenzita podpory

Rozpočet 

Uchazeči, kteří ve výzvě TAP Action uspějí, budou
mít možnost žádat o zvýšení svých celkových
uznaných nákladů (mohou se ale zapojit 
i se stávajícími náklady). Mohou přitom žádat 
o zvýšení podpory až o 1 350 000 Kč.  To však
pouze za předpokladu, že se částka
dodatečných nákladů ani částka dodatečné
podpory nezvýší o více než 50 % oproti
schválenému rozpočtu národního projektu. 
A to bez ohledu na počet a typ účastníků
zapojených do projektu.
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V případě, že se některý z partnerů národního
projektu nezapojí do TAP Action, může se změnit
původní výše intenzity podpory, a v takovém
případě by nová intenzita podpory platila pro celý
národní projekt od začátku do konce (i mimo
účast v TAP Action). Účastníci budou muset
změnu zapracovat do finančního plánu celého
projektu.

4.2 Zvýšení celkových
uznaných nákladů účastníků
národního projektu

To, jak si dodatečné náklady a dodatečnou
podporu mezi sebou účastníci projektu rozdělí,
je na jejich domluvě.

Pokud národní projekt ve výzvě uspěje
 a jeho účastníci budou požadovat zvýšení
celkových uznaných nákladů, případně 
i navýšení podpory, bude muset hlavní
příjemce národního projektu vyplnit
podrobný finanční plán. V tomto finančním
plánu vyspecifikuje náklady na mezinárodní
aktivity TAP Action a způsob využití
dodatečné podpory. Tento finanční plán
bude přílohou žádosti o změnu projektu. 
TA ČR v rámci změnového řízení posoudí,
zda dodatečné náklady a požadovaná
podpora odpovídají podmínkám výzvy.

4.3 Uznatelné náklady

Při plánování zvýšení celkových uznaných
nákladů účastníků národního projektu je
nutné, aby uchazeči respektovali podmínky
pro stanovení výše nákladů na mezinárodní
aktivity.

Mezi způsobilé náklady této mezinárodní
výzvy patří:

osobní náklady (včetně stipendií),
ostatní přímé náklady, 
nepřímé náklady.

Výše uvedené náklady budou uznatelné ode
dne zahájení TAP Action, tj. od 1. ledna 2022.

Podrobnější popis jednotlivých kategorií
nákladů naleznete v příslušném článku
Všeobecných podmínek schválených u Vašeho
národního projektu. Pro verzi 6 Všeobecných
podmínek je k dispozici také upřesňující
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů.

subdodávky,
investice.

Jako způsobilé náklady projektu nelze
uznat:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/12/18/1608289843_V%C3%BDklad%20podm%C3%ADnek%20uznatelnosti%20n%C3%A1klad%C5%AF.pdf
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Pro zapojení do mezinárodní výzvy TAP Action
musí uchazeči podniknout několik kroků.

V první řadě se národní projekty, které splňují
podmínky výzvy a mají zájem se zapojit,
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.

Jak se do výzvy
TAP Action zapojit

V případě kladného posouzení žádosti 
o zapojení ze strany TA ČR (viz kapitola 6) bude
hlavní příjemce národního projektu vyzván 
k podání žádosti o změnu projektu (dle
směrnice SME-07: změnové řízení projektů), 
v níž vyspecifikuje mezinárodní aktivity a jejíž
přílohou bude v případě zvýšení celkových
uznaných nákladů účastníků národního
projektu i finanční plán. 

Nákladové položky uvedené v žádosti o změnu
projektu, respektive v přiloženém finančním
plánu, budou ze strany TA ČR považovány 
za závazné. Tyto nákladové položky následně
TA ČR přenese do svého informačního systému
(ISTA) a do smluvní dokumentace. Národní
projekty, respektive jejich hlavní příjemci, 
by proto vyplňování finančního plánu měli
věnovat dostatečnou pozornost.
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1

vyplní identifikační údaje národního projektu;
uvedou, zda se do mezinárodních aktivit
chtějí zapojit všichni účastníci národního
projektu a pokud ne, zda s účastí 

stvrdí souhlas s nastavenými limity 

odpoví na několik otázek vztahujících 

V rámci Žádosti o zapojení do výzvy TAP Action
uchazeči:

a souvisejícími změnami projektu souhlasí;

pro finanční podporu a uznatelnost nákladů;

se k souladu národního projektu 
s tématickým zaměřením TAP Action apod.

Do pole “VĚC” uveďte:
„Horizon2020 - TAP Action -

Žádost o zapojení - kód národního
projektu“.

Žádost o zapojení do výzvy TAP
Action zasílejte

prostřednictvím datové
schránky do 30. 4. 2021,

 17:00 (SEČ).

ID datové schránky je
afth9xp

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-0urel-7giTge8ztGcQ3O3ReFx1LnEryHIPOgZvoQcmuMYQ/viewform
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6.1 Kontrola způsobilosti
uchazečů

Posouzení žádosti
o zapojení a výběr
projektů

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 2.1, součástí
kontroly způsobilosti českých uchazečů bude
pouze kontrola splnění národních podmínek 
a kontrola dodání Žádosti o zapojení do výzvy TAP
Action z datové schránky hlavního příjemce 
do datové schránky TA ČR.

Výše požadované podpory ani způsobilost
nákladů na mezinárodní aktivity nebudou v této
fázi kontrolovány. Hlavní příjemci národních
projektů v Žádosti o zapojení do výzvy TAP Action
pouze stvrdí souhlas s nastavenými limity 
pro finanční podporu a uznatelnost nákladů.
Jinými slovy stvrdí, že v případě úspěchu 
ve výzvě budou požadovat dodatečnou podporu
v maximální výši 1 350 000 Kč, a to jen 
ve stanovených nákladových kategoriích.
Kontrola těchto podmínek bude ze strany TA ČR
provedena až u vybraných projektů, které budou
v rámci změnového řízení vyplňovat finanční
plán.
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TA ČR u přijatých Žádostí o zapojení do výzvy TAP
Action zkontroluje způsobilost uchazečů a posoudí
vhodnost národních projektů pro účast 
v mezinárodních aktivitách TAP Action.

6.2 Kvalitativní posouzení
žádostí

Kvalitativní posouzení Žádostí o zapojení do výzvy
TAP Action proběhne na základě nastavených
kritérií (viz níže), přičemž se přiměřeně přihlédne 
k zásadám hodnocení návrhů projektů ve veřejné
soutěži - stanovisko tedy bude odůvodněné 
a přezkoumatelné. Každou žádost o zapojení
budou posuzovat tři oponenti.

Nastavená kritéria jsou následující:

Soulad s výzvou TAP Action

Do jaké míry odpovídají cíle, výsledky a činnosti
národního projektu tématu výzvy TAP Action?

Přínos pro národní projekt

Do jaké míry by aktivity typu Alignment v rámci
mezinárodní výzvy TAP Action (dle oficiálního
dokumentu Terms of Reference) byly přínosem
pro současně probíhající národní projekt? 
Do jaké míry mají mezinárodní aktivity TAP
Action potenciál pomoci národnímu projektu 
s konkrétním problémem, vyplnit mezeru nebo
nabídnout příležitost k jeho zlepšení či doplnění
(ve fázi realizace projektu či implementace
výsledků)? Do jaké míry mohou aktivity, které
uchazeč plánuje v rámci projektu TAP Action,
přispět k naplnění cílů programu Prostředí 
pro život?

Přínos pro TAP Cluster

Do jaké míry platí, že projekt má potenciál být
přidanou hodnotou pro TAP Cluster? Přidanou
hodnotou se rozumí například to, že projekt
disponuje hodnotnými informacemi, know-how,
infrastrukturou, praxí, očekávanými výsledky,
zkušenostmi z jiných projektů a / nebo dalšími
materiály v dané tematické oblasti, které jsou
potenciálně využitelné pro projekty z Francie,
Irska, Španělska a Švédska, či pro jiné projekty 
z České republiky. Materiály musí být takového
charakteru, aby bylo možné je sdílet mimo
členy národního projektu. Jinými slovy musí být
zveřejnitelné. Kolik relevantních materiálů může
národní projekt sdílet na mezinárodní úrovni 
v daném tématu a zaměření? Popřípadě jak
hodnotné nabízené materiály jsou? Do jaké
míry platí, že členové řešitelského týmu mají
potenciál, kapacitu a know-how se věnovat
aktivitám v TAP Action tak, aby plánovanou
přidanou hodnotu vytvářeli, a  jsou do projektu
a aktivit TAP Action odpovídajícím způsobem
zapojeni?

1

Popis toho, co mohou členové TAP Action Cluster
sdílet, najdete v kapitole 2.1 Terms of Reference.

1

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/100/nejvzdalenejsi-regiony
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Pro role oponentů budou osloveni interní
specialisté TA ČR, jež se zaměřují na program
Prostředí pro život, i externí hodnotitelé. Jedním
z oponentů bude vždy zástupce Ministerstva
životního prostředí (MŽP). Oponentem může být
i zpravodaj probíhajících projektů, ale za účelem
zajištění spravedlivého a nezaujatého posudku
nebude žádný projekt hodnocený svým vlastním
zpravodajem. Zpravodajové však budou 
o žádosti o zapojení svých projektů informováni.

Oponenti budou uchazečům za každé posuzované
kritérium udělovat 0 až 6 bodů. TA ČR přitom 
pro účely této výzvy vytvořila čtyřstupňovou
hodnotící stupnici pro všechny odborné posudky:

6.3 Průběh kvalitativního
posouzení

Splněno bez výhrad (6 bodů)
Splněno s drobnými nedostatky (4 body)
Splněno s vážnými nedostatky (2 body)
Nesplněno (0 bodů)

Body jednotlivých oponentů se sečtou. Na závěr
vznikne pořadník, z něhož první tři projekty
budou doporučeny k zapojení do mezinárodního
Clusteru pro TAP Action. V případě, že nedojde 
k jasnému výběru na základě přidělených bodů,
proběhne jednání zapojených oponentů a ti 
s finální platností většinově vyberou tři národní
projekty. Budou vycházet z analogie ke statutu 
a jednacímu řádu kolegia odborníků. 

Do 30. 6. 2021 TA ČR projekty vyrozumí, jestli
byly, nebo nebyly vybrány k zapojení do TAP
Action. Vypracované posudky v anonymizované
podobě ve formátu protokolu o rozhodnutí
budou po výsledcích výběru na vyžádání
zpřístupněny uchazečům (řešitelům projektů).

https://www.biodiversa.org/1587
https://www.biodiversa.org/1587
https://www.biodiversa.org/1587
https://www.biodiversa.org/1587
https://www.biodiversa.org/1587
https://www.biodiversa.org/1587
https://www.biodiversa.org/1587


7Změnové řízení

o zvýšení celkových uznaných nákladů
relevantních účastníků projektu, případně 

o prodloužení délky projektu.

Po vyrozumění ze strany TA ČR, tj. v druhé
polovině roku 2021, budou hlavní příjemci 
 vybraných projektů vyzváni k podání žádosti 
o změnu projektu (dle SME-07: změnové řízení
projektů), v níž vyspecifikují rozšíření národního
projektu o mezinárodní aktivity. V rámci
změnového řízení budou mít zároveň 
v souvislosti s těmito aktivitami možnost žádat:

i o navýšení podpory;

V prvním z výše uvedených případů budou hlavní
příjemci vyzváni k vyplnění finančního plánu, který
bude přílohou žádosti o změnu. Šablonu
finančního plánu pro vybrané národní projekty
připraví TA ČR. 

Smlouva o poskytnutí podpory se doplní o dodatek
týkající se mezinárodních aktivit (dodatek ke
Smlouvě o poskytnutí podpory). 

Pro národní projekty, které v době vyjádření zájmu
o zapojení ještě nemají podepsanou Smlouvu 
o poskytnutí podpory, se z procesního hlediska nic
nemění a mohou se do TAP Action zapojit.

10

8Realizace
projektů 
a reporting
Realizace TAP Action bude probíhat dle
pravidel stanovených v dokumentu Terms
of Reference. Stejný dokument upravuje
také reportovací povinnosti na mezinárodní
úrovni, přičemž konkrétní požadavky 
na jednotlivé reporty budou upřesněny 
v průběhu výzvy. 

Pro české účastníky se nad rámec
dokumentu Terms of Reference bude
realizace projektů řídit také směrnicemi 
TA ČR (stejnými jako u národního projektu)
a bude evidována v informačním systému
ISTA. To samé platí i pro reportování 
o projektech.

Případná finanční podpora na mezinárodní
aktivity v rámci TAP Action bude příjemci
poskytnuta v každém roce řešení ve výši
uvedené v Závazných parametrech řešení
projektu. Poprvé bude podpora příjemci
vyplacena na začátku roku 2022.

Hlavnímu příjemci národního projektu bude
v případě nominace projektu do TAP Action
vyplacena podpora od TA ČR za všechny
partnery v projektu.
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V rámci této mezinárodní výzvy nemusí čeští
uchazeči hledat zahraniční partnery. Do výzvy 
se národní projekt přihlašuje sám pouze za českou
stranu. Se zahraničními partnery se setká až 
v lednu 2022 na úvodním Kick-off meetingu TAP
Action.

Barbora Nuňez
baya.barbora.nunez@tacr.cz
tel. 732 258 376

webová stránka výzvy
ERA-NET Cofund AquaticPollutants
Mezinárodní spolupráce TA ČR

Terms of Reference
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Hledání partnerů:

Webové stránky:

Související dokumenty:

Kontaktní osoba:

Další informace
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https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/tap-action/
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2020-aquaticpollutants/joint-call-2020-aquaticpollutants
https://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/
https://drive.google.com/file/d/16x4pHnMjCKvgmPpSEijNBkyi8Ic3beEh/view
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

