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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Dne 2. 9. 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva
BiodivClim Call 2019. Podmínky pro českého uchazeče budou vycházet z programu "Prostředí
pro život", z kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

podprogram

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu

cíle programu

Projekt s českým partnerem musí naplňovat cíle podprogramu 1.
PP1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a
celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné
zejména ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a
koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou tedy
podporovány zejména projekty výzkumu a vývoje ve veřejném
zájmu.
Projekty s českým partnerem musí odpovídat cílům
podprogramu:
1. zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního
prostředí
2. omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně extenzivní
ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace
na klimatickou změnu a její důsledky
3. zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence
znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.

web programu

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-prostredi-pro-zivot.html

vlastník programu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

poskytovatel podpory

Technologická agentura ČR (TA ČR)

kontaktní osoba

Michaela Křiklánová
234 611 630
michaela.kriklanova@tacr.cz

druh výzkumu
způsobilý k podpoře
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aplikovaný výzkum se zahrnutím nezbytných činností orientovaného
základního výzkumu

UCHAZEČI

hlavní uchazeč

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

další účastník

podnik vystupující jako právnická osoba
(dle Přílohy č. 1 Nařízení Evropské Komise)

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

fyzická osoba - tj. podnikatel, který vykonává hospodářskou
činnost

(dle Přílohy 1 Nařízení a podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání)

organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
a územně samosprávní celky
způsobilý uchazeč

je pouze subjekt:
na který nebyl vydán inkasní příkaz
který není podnikem v obtížích
který dodržel povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném
rejstříku - tzv. “Veřejný rejstřík” za rok 2015, 2016 a 2017

PŘIHLÁŠKA

typ přihlášky/
návrhu projektu

povinné přílohy
za TA ČR

Žádostí o podporu bude mezinárodní přihláška - tj. projekt podaný
prostřednictvím mezinárodního systému (pre-proposal form, full
proposal form a další povinné přílohy).
TACR Application Form (finanční údaje, NPOV, CEP, FORD,
deklarace veřejného zájmu aj.)
Čestné prohlášení (Sworn Statement)
v případě výsledek typu NmetS - povinné doložení potvrzení
certifikačního orgánu
pokud výsledek typu Patent - povinné doložení patentové rešerše
Povinné přílohy zasílají čeští uchazeči prostřednictvím datové schránky
do termínu pro podávání pre-proposals.
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FINANCE

maximální finanční
částka podpory
na jeden projekt

limit 0,6 mil. EUR

celková fin. částka
podpory na výzvu

limit 1,64 mil. EUR

maximální intenzita
podpory

Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je
100 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Intenzita podpory
pro každého českého uchazeče v projektu se stanoví podle Nařízení
Evropské komise a současně nesmí překročit nejvyšší povolenou
intenzitu podpory na českou stranu projektu.
Intenzita podpory pro fyzickou osobu bude posuzována dle stejných
pravidel jako pro podnik. Intenzita podpory pro organizační složky
státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávní
celky je 100 % z celkových způsobilých nákladů.

způsobilé náklady

osobní náklady
náklady na subdodávky
ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví,
provozní náklady, cestovné)
nepřímé náklady
stipendia
Investice nejsou způsobilým nákladem.
Minimálně 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 TACR Application form.
Všeobecné podmínky verze 6

nepřímé náklady

Full cost, Flat rate 25 %

přepočtový kurz
na CZK

v den deadline pro příjem full proposals
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VÝSLEDKY

podporované
výstupyúvýsledky

P – patent
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
R – software
NmetS, NmetC, NmetA – metodika
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
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
Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
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“:
zároveň s ním musí být dosaženo výsledku druhu „Vsouhrn“, tedy
souhrnná výzkumná zpráva.
Definice druhů výsledků

prioritní výzkumné cíle
(PVC)

nedefinovány

NPOV (národní
priority orientovaného
výzkumu)

bez omezení

obory CEP, FORD

bez omezení
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HODNOCENÍ

hodnotící proces

Mezinárodní dvoustupňový proces:
1) pre-proposals
kontrola způsobilosti (mezinárodní úroveň),
kontrola způsobilosti (národní úroveň, provádí RFO),
odborné hodnocení (peer-review) pre-proposals hodnotícím
výborem (Evaluation Committee - EvC) dle následujících kritérií:
projekt odpovídá rozsahu výzvy, novost výzkumu a nadnárodní
přidaná hodnota.
Dle posudků hodnotícího výboru Call Steering Committee (CSC)
rozhodne o počtu projektů, které budou vyzvány k předložení full
proposals a které následně budou hodnoceny.
2) full proposals
kontrola způsobilosti (mezinárodní úroveň),
kontrola způsobilosti (národní úroveň, provádí RFO),
odborné hodnocení full proposals hodnotícím výborem a externími
experty. Hodnotící výbor vyhodnotí konečné pořadí full proposals
podle těchto hodnotících kritérií: (vědecká) excelence, kvalita
a efektivita implementace a dopad; s přihlédnutím k hodnocení
získaným od externích hodnotitelů.

rozhodnutí
o podpoře

Na základě mezinárodního hodnocení a dostupných finančních
prostředků jednotlivých poskytovatelů bude sestaven finální Ranking
list s projekty k podpoře. Projekty budou vyrozuměny konsorciem
výzvy. Každý úspěšný uchazeč bude vyzván ke kontaktování svého
poskytovatele a dokončení procesu poskytnutí podpory - tj. k uzavření
Smlouvy/ Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

řešení projektu

termín zahájení řešení mezinárodního projektu i zahájení řešení
českého partnera
nejdříve od: 1.12.2020
nejpozději od: 1.4.2021
Podpora bude českému partnerovi vyplacena od 1.1.2021, avšak
náklady jsou uznatelné již od 1.12.2020 dle začátku řešení projektu.

délka řešení projektu
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max. 3 roky dle mezinárodních podmínek

KONTROLA ZPŮSOBILOSTI

eligibility check
formální kontrola
způsobilosti
ze strany TA ČR

TA ČR ve fázi pre-proposals a full proposals kontroluje pouze
způsobilost českého uchazeče pro získání podpory z daného programu.
U návrhu projektu je kontrolován soulad předloženého projektu
(a činností s CZ uchazečem) s podmínkami programu, ze kterého bude
následně český uchazeč financován.

eligibility check 1.a
kontrola způsobilosti
uchazeče

Způsobilost prokazuje uchazeč doklady dle zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.

eligibility check 1.b
kontrola souladu
projektu
s programem

povinnost zaslat Čestné prohlášení
povinnost zveřejnění účetních závěrek
nesmí jít o podnik v obtížích
nesmí jít o podnik v insolvenci
trestní bezúhonnost v hospodářské činnosti
způsobilost nákladů
doložení dalších povinných příloh (TACR Application form, přílohy
k určitým druhům výsledků
relevance k cílům programu/ podprogramu
zda projekt splňuje nastavené podmínky a může být financován
z programu

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

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum
a inovace Horizon 2020.

verze 2 aktualizace 10. 7. 2019
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