Základní údaje

Národní podmínky
pro českého uchazeče
Partnerství pro biodiverzitu Call 2021
Podpora biodiverzity a ochrana ekosystémů

Název programu:

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Podprogram:

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném
zájmu

Prioritní oblasti
podprogramu:

Priorita 5. Biodiverzita, ochrana přírody a krajiny
(viz. str. 5 znění programu Prostředí pro život)

Web programu:

Program Prostředí pro život

V říjnu 2021 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do první
mezinárodní výzvy evropského Partnerství pro biodiverzitu - Call
2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems
across land and sea. Mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci
Partnerství jsou výzvy určené mezinárodním výzkumným konsorciím,
které se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče
ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí
čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené
příslušným poskytovatelem podpory.

Kontaktní osoba:

Matěj Štěpánek
+420 770 194 873
matej.stepanek@tacr.cz

Druh výzkumu
způsobilý k podpoře:

aplikovaný výzkum (zahrnuje průmyslový výzkum,
experimentální vývoj nebo jejich kombinaci)
s výsledky využitelnými v podmínkách ČR

Témata výzvy:

Hlavní uchazeč
a další účastník:

1. Knowledge for identifying priority conservation areas,

Uchazeči

establishing effective and resilient ecological networks,
enhancing species-based protection and preserving genetic
diversity
2. Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem
protection: synergies and trade-offs
3. Effective management and equitable governance to deliver

Hlavní uchazeč může být pouze subjekt, který má
sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

bold conservation outcomes
Způsobilým uchazečem
je pouze subjekt:
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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
organizační složky státu

na který nebyl vydán inkasní příkaz,
který není podnikem v obtížích,
který dodržel povinnost zveřejnit účetní
závěrku v příslušném rejstříku - tzv. “Veřejný
rejstřík”

Propojené podniky:

Ano, ve výzvě je umožněna účast
propojených podniků pouze za podmínky,
že je v projektu minimálně jeden další
nezávislý český uchazeč, přičemž aktivity
partnerů musí být vyvážené. Současně
projektové konsorcium musí splňovat
mezinárodní podmínky pro počet
a nezávislost partnerů. Dokládá hlavní
uchazeč čestným prohlášením o složení
konsorcia.

Finance
Max. finanční částka
podpory na jeden projekt:

300 000 €

Celková finanční částka
podpory na výzvu:

730 000 €

Max. intenzita podpory:

Způsobilé náklady:

Nejvyšší povolená intenzita podpory
na českou stranu projektu je 85 %
z celkových způsobilých nákladů projektu.
Intenzita podpory pro každého českého
uchazeče v projektu je stanovena podle
Nařízení komise (EU) č. 651/2014
a současně nesmí překročit nejvyšší
povolenou intenzitu podpory na českou
stranu projektu.
osobní náklady;
náklady na subdodávky;
ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana
duševního vlastnictví, provozní náklady,
cestovné);
nepřímé náklady;
stipendia.

Investice nejsou způsobilým nákladem.
Min. 51% vynaložených nákladů českého
partnera musí být určeno na výzkum
ve veřejném zájmu (tj. na nekomercializovatelné
výsledky). Deklarace nákladů zaměřených
na aktivity ve veřejném zájmu bude součástí
TA CR Application Form.
Nepřímé náklady:

Full cost, Flat rate 25 %

Dofinancování:

ostatní zdroje = veřejné a neveřejné zdroje
(nesmí pocházet z jiné účelové podpory)

Přepočtový kurz
na CZK:

v den termínu pro příjem full proposals

Verze Všeobecných
podmínek:

verze 6

Zveřejnění účetních
závěrek:

za roky 2017, 2018 a 2019

Začátek podpory
českého partnera:

1. 1. 2023

Termín zahájení řešení
českého partnera:

Lhůta pro uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory je zákonem stanovena na max. 60
dnů od vyhlášení výsledků výzvy. Termín
zahájení řešení českého partnera je zákonem
stanoven na max. 60 dnů ode dne nabytí
účinnosti smlouvy.

Do no significant harm
principle:

Projekt s českým partnerem, který TA ČR
podpoří, musí dodržovat zásadu “významně
nepoškozovat” (Do no significant harm
principle) viz sekce Výsledky.

Povinné přílohy
Povinné přílohy:

TACcR Application Form (rozpočet
českého uchazeče + další podmínky
NPOV,CEP aj.)
Čestné prohlášení (Sworn Statement)
pokud výsledek typu NmetS - povinné
doložení potvrzení certifikačního orgánu
pokud výsledek typu Patent - povinné
doložení patentové rešerše
Čestné prohlášení o složení konsorcia
(pouze hlavní uchazeč, pokud je
v konsorciu podnik)
Výpis z evidence skutečných majitelů
(platí pro všechny uchazeče, vyjma těch,
kteří nemají skutečného majitele)
Dokumenty k prokázání způsobilosti musí být
zaslány prostřednictvím datové schránky do termínu
pro příjem návrhů projektů (pre-proposals/full
proposals) na mezinárodní úrovni. Povinné přílohy
k výstupům/výsledkům a TA CR Application Form
musí být zaslány do stanoveného termínu
a nebudou dodatečně dožádávány.

Výsledky

Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence MŽP
Vsouhrn – výzkumná zpráva
Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie
S – specializovaná veřejná databáze
Jimp, JSC, Jost – recenzovaný odborný článek
B – odborná kniha
C – kapitola v odborné knize
Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem
M – uspořádání konference
O – ostatní výsledky
U výsledku druhu „O“: pokud se jedná o jediný výsledek, zároveň s ním
musí být dosaženo výsledku druhu „Vsouhrn“, tedy souhrnná výzkumná
zpráva.
Prioritní výzkumné cíle:

nedefinovat

NPOV (národní priority
orientovaného výzkumu):

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní cíl
Národních priorit orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (NPOV)
z prioritní oblasti č. 3 Prostředí pro kvalitní
život a nejvýše dva vedlejší cíle NPOV
ze všech prioritních oblastí, přičemž volba
vedlejšího cíle NPOV není povinná.

Obory CEP, FORD:

bez omezení

V kontextu této výzvy: “Do no significant harm principle” znamená, že projekty
(jejich výstupy a výsledky) nesmí “výrazně poškozovat” ani jeden z šesti
environmentálních cílů EU. Více o šesti environmentálních cílech zde; (str. 2).
Podporované výstupy/výsledky:
P – patent
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
R – software
NmetS, NmetC, NmetA – metodika
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

Pro aktuální informace sledujte stránky www.tacr.cz nebo
www.biodiversa.org.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum
a inovace Horizont Evropa.

