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SMLOUVAo poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje
čj.: MSMT-13986/2018-2podprogramu „INTER-EUREKA, programu INTER-EXCELLENCE(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
Česká republika - Mlnlsterstvo školství, mládeìe a tělovýchovy
ıčo: 00022985
Se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1,

(dále jen „poskytovate|”)
voDNÍzDRoJE, as.
ıčo: 45274428právní forma: právnická Osobase sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 15000 Praha 5
číslo účtu: 3631170237/0100zastoupená: lng. Tomášem Hájkem, Mgr. Markem Petráčkem, Ing. Zdeňkem Formánkem(dále jen „příjemce")
(Společně dále také jako „smluvní Strany") uzavírají
podle ustanovení § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálníhovývoje a inovací Z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpořevýzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákonč. 130/2002 Sb."), podle ustanovení a § 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ozměně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladuS Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v Souladu s články 107 a 108Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za Slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení"), tutosmlouvu:

Článek 1Předmět smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností poskytovatele a příjemce v Souvislostis účelovou podporou, poskytnutou podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. ze Státníhorozpočtu na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s Identlflkačním kódem a snázvem „ (dále jen„Projekt"), jak plyne z Přílohy | této smlouvy (dálejen „Příloha l“) a Přílohy Il této smlouvy (dálejen„Příloha II“), realizovaného v rámci podprogramu INTER-EUREKA (LTE118), programu INTER-EXCELLENCE (dálejen „Podprogram"). Příloha l obsahuje schválený návrh Projektu, jehož realizacepředstavuje účel poskytnuté podpory - specìfikovaný mj. rozsahem a cíli řešení Projektu,indikátory jejich plnění a jejich cílovýmì hodnotami (tj. očekávané výsledky řešení, způsob aharmonogram jejich dosažení a ověření). Příloha lI obsahuje rozpočet Projektu, Zahrnující celkovouvýši uznaných nákladů Projektu, jejich výší vjednotlivých kalendářních letech podle jejich dalšíhopoložkového členění podle článku 2 odst. 1 této smlouvy, a dále celkovou výši finančníchprostředků určených ke krytí Schválených Způsobilých nákladů (tj. uznaných nákladů) Projektu

lukavcovah
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vjednotlivých kalendářních letech, výši krytí těchto finančních prostředků v kategoriích: Schválená
podpora podle této smlouvy, další veřejné zdroje a neveřejné zdroje. Výše podpory a zdrojů jejího
krytí je vyčíslena pro každého účastníka zvlášť. Příloha Ill této smlouvy (dále jen „Příloha |Il“)
obsahuje plán hodnocení Projektu. Přllgha IV Speciflkuje sankce při porušení smlouvy nebo
ustanovení obecně závazných předpisů (dálejen „Příloha lV").

2) Účelem podpory je dosažení stanovených cílů Projektu uvedených v Příloze | smlouvy, Rámec
projektu.

3) Příjemce je povinen realizovat Projekt za podmínek a v rozsahu této smlouvy.
4) Osobou, odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu (tj. řešitelem Projektu) ıı současně

určenou pro komunikaci mezi příjemcem a poskytovatelem, je
Článek 2

Způsobilé a uznané náklady Projektu
1) Způsobily'mi náklady Projektu ve smyslu článku 25 odst. 3 nařízení, § 2 odst. 2 písm. k) zákona

č. 130/2002 Sb. mohou být pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti
s Projektem a jsou zařazeny do jedné z následujících kategorií:

a. osobní náklady/výdaje včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu
kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);
ostatní zboží a služby;
subdodávky;cestovné;
členský poplatekg. doplňkové (režijní) náklady, maximálně do výše 25% z přímých nákladů Projektu.:"99

057

Způsobilé náklady musejí být vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v článku 3 této
smlouvy.

2) Uznanými náklady1 Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 130/2002 Sb. jsou
způsobilé náklady schválené poskytovatelem.

3)Poskytovatel stanovuje oelkovou výši uznaných nákladů na celé období řešení Projektu podle
článku 3 této Smlouvy na Kč( ).

4) Při úhradě uznaných nákladů z podpory je příjemce povinen dodržet intenzitu podpory (tj. podíl
účelové podpory na celkových uznaných nákladech) podle Přílohy II. Současně je příjemce
povinen jednoznačně a průkazně doložit úhradu zbývajících uznaných nákladů z ostatních
zdrojů.

5) Příjemce, který je účetní jednotkou, je v rámci účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro Projekt povinen vést oddělenou evidenci
o vynaložených výdajích nebo nákladech Projektu a v rámci této evidence sledovat náklady nebo
výdaje hrazené z podpory. Příjemce, který není účetníjednotkou, vede tuto oddělenou evidenci
v rámci daňové evidence v souladu se zvláštním právním předpisem2 a lnterními účetními

1) pokud příjemce podpory neúčtuje o „nákladech“ ale o „ 'dajích“, lze termínem „náklaı'ly'f rozumět ltyto výdaje. Pro
účely výpočtu podpory a vykazování v Projektu je však nutné tyto výdaje časově rozlišovat ve vztahu k období řešení
Projektu (a to l mlmoúčetně)2) zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

2
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5)

postupy, a to tak, abyjeho vnitřní účetní a kontrolní postupy dovolovaly přímé Srovnání položekdeklarovanýchjako Součást Projektu (aktiv a pasiv, nákladů a výnosů) s položkamí Obsaženýmí vodpovídajících finančních výkazech a ostatních podkladových účetních dokumentech.
Příjemce je povinen vynakládat finanční prostředky Projektu správně, efektivně, hospodárné,účelně a přiměřeně k cenám v místě a čase Obvyklým v souladu se Zvláštními právními předpisy3.Příjemce je povinen postupovat při vynakládání prostředků Z podpory podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce současně nese plnouOdpovědnost za to, že v průběhu řešení Projektu nedojde k dvojímu financování a vykazovánítýchž uznaných nákladů (téže výzkumné aktivity) Projektu z veřejných nebo neveřejnýchprostředků.

Článek 3Zahájení a ukončení Projektu
Příjemce je povinen:
1)
2)

1)

3)

a)

Zahájit řešení Projektu v souladu S Přílohou i, nejdříve však a nejdéle do 60kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy,
ukončit řešení Projektu tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnutépodpory podle Přílohy I a Přílohy |I nejpozději do

Článek 4Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání
Poskytovatel poskytne příjemci účelovou podporu na řešení Projektu ve formě finanční dotaceve výši podle Odstavce 2 tohoto článku (dále jen „podpora“) na účet příjemce, který je uvedenýv této smlouvě.

2) Poskytovatel Stanovuje celkovou výši podpory přidělenou na celé období řešení Projektu podle
článku 2 této smlouvy na ).

Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpánírozpočtu, je povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů Ode dnenabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. U víceletých projektů ve druhém roce řešení adalších letech řešení je povinností poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářníchdnů od začátku kalendářního roku v případě, že jsou splněny závazky příjemce vyplývající zesmlouvy o poskytnutí podpory a že jsou zařazeny údaje do informačního Systému výzkumu,vývoje a inovací v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., a se Zákonem č. 106/1999 Sb., oSvobodném přístupu k informacím

4) Příjemce je povinen použít podporu výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektuvymezených Přílohou II hrazených z podpory.

§ 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů
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Článek 5
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory

1) Podle § 9 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. nesmi být v průběhu řešení Projektu změněna výše
uznaných nákladů o více než 50 96 výše uznaných nákladů stanovené v článku 2 odst. 3 této
smlouvy a výše podpory o více než 50 96 výše podpory stanovené v článku 4 odst. 2 této smlouvy.

2) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše poskytnuté podpory lze
provést jen na základě uzavření dodatku ke smlouvě po předchozí písemné žádosti příjemce.
Změny výše uznaných nákladů projektu, navrhova ně v žádosti, a stím související výše podpory
musí být zdůvodněné, podložené schválenými činnostmi a musí být odsouhlasené
poskytovatelem.

3) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné speciflkace uznaných nákladů
Projektu podle Přílohy II, které nemají vliv ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani
na celkovou výši podpory, poskytovatel schvaluje na žádost příjemce svým písemným
souhlasem. Předchozí souhlas poskytovatele nenívyžadován pouze v případě, kdy přesuny mezi
položkami nepřesáhnou v daném kalendářním roce v Souhrnu sumu rovnajícl Se 10 96
z poskytnuté podpory v daném roce, přičemž do tohoto souhrnu se započítávají pouze přesuny
mezi položkami ve smyslu jejich navýšení. To se nevztahuje na změny finančních objemů nebo
položkové přesuny v rámci osobních nákladů, kdyje vyžadován předchozí souhlas poskytovatele
bez výjimky. Režijní náklady nelze navyšovat nad rámec stanovený v článku 2 odst. 1.

4) Příjemce má možnost podat žádost o souhlas se změnou v položkovém členění podle věcné
Speciflkace uznaných nákladů Projektu podle odst. 3 tohoto článku nejpozději do 15. listopadu
daného kalendářního roku, nejméně však 60 kalendářních dnů před datem ukončení řešení
Projektu podle článku 3 odst. 2 této smlouvy. O souhlas se změnou výše uznaných nákladů nebo
poskytnuté podpory Projektu podle odst. 2 tohoto článku, S následným uzavřením dodatku k
této smlouvě, může příjemce požádat do 31. října daného kalendářního roku, nejméně však 60
kalendářních dnů před datem ukončení řešení Projektu podle článku 3 odst. 2 této smlouvy.

5) Na souhlas poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory
podle tohoto článku nemá příjemce právní nárok.

Článek 6
1) Příjemce je povinen vracet zpět nevyčerpané finančni prostředky na:

a) výdajový účet ministerstva č. 0000821001/0710, pokud příjemce vraci
nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, na který byla podpora
poskytnuta,

b) účet cizích prostředků ministerstva č. 6015-0000821001/0710, pokud příjemce
vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů Se státním
rozpočtem.

2) Příjemce při vracení finančních prostředků může postupovat dobrovolně i před dokončením
projektu, pokud je mu zřejmé, že finančni prostředky nebudou využity.

lukavcovah
Obdélník

lukavcovah
Obdélník



Ministerstvo školství, mládeže o tělovýchovy Identifikační kód
Č. j..- MSMT-13986/2018-2 LT5118002
3)

4)

5)

Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků, Souvisejících s poskytnutoupodporou avízem, poskytovatele, a to formou datové Zprávy nebo zprávou opatřenouzaručeným elektronickým pod písem na e-maílovou adresu aviza@msmt.cz a rovněž je povineno této Skutečnosti informovat ve stejné lhůtě a stejným způsobem oddělení řízenímezinárodních programů VaVal. Poskytovatel musí avlzo obdržet nejpozději v den připsánívratky na účet.
Příjemce je povinen vypořádat dotaci Se státním rozpočtem podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb.a vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se Státnímrozpočtem, státními finančními aktívy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání),ve znění pozdějších před pisü.
Souhrnné vyúčtování podpory a celkových uznaných nákladů Projektu, které je také součástíprůběžné zprávy podle Odst. 6 Přílohy III, příjemce předkládá za jednotlivé kalendářní roky vždydo 30. ledna následujícího kalendářního roku, souhrnné vyúčtování uznaných nákladů Projektu,které je Součástí Závěrečné Zprávy podle odst. 6 Přílohy III, příjemce předkládá do30 kalendářních dnů po ukončení Projektu. V případě ukončení řešení Projektu před termínemuvedeným v článku 3 odst. 3 této Smlouvy příjemce předloží poskytovateli Souhrnné vyúčtováníuznaných nákladů nejpozději do 60 kalendářních dnů po tomto mimořádném ukončení řešeníProjektu.

Článek 7Další povinnosti příjemce
Příjemce je dále povinen:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

uvádět v Souvislosti S Projektem ve všech zveřejňovaných lnformaclch identiflkačnl kód Projektupodle článku 1 odst. 1 této Smlouvy a Skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytnuta podporav rámci programu INTER-EXCELLENCE, včetně správného oficiálního názvu nebo oficiálnízkratkyposkytovatele a oficiálního loga poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna naadrese www.msmt.cz,
písemně informovat poskytovatele o všech Změnách, které nastaly v době účinností tétoSmlouvy a které Se dotýkají právní osobnosti příjemce, údajů požadovaných pro prokázáníZpůsobilostí příjemce nebo údajů, které by mohly mít vliv na řešení Projektu, respektive nadosahováníjeho cílů nebo jeho rozpočet, a to nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy Se otakové Skutečnosti dozvěděl,
o případnou změnu v osobě řešiteie požádat písemně poskytovatele. V případě Souhlasuposkytovatele Se změnou dojde k uzavření dodatku k této smlouvě,
v případě změn ostatnich členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočetProjektu, poskytovatele informovat prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy,
umožnit řešítelí a ostatním členům řešitelského týmu uvedeným v Příloze I řešení Projektuv plném rozsahu pracovních úvazků podle Přílohy I v rámci s nimi uzavřeného pracovněprávníhovztahu,
neprodleně informovat poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při řešení Projektu.Nesmvnalostí Se rozumí porušení některého z ustanovení:

a) práva Evropské uníe,b) právních předpisů České republiky,c) této smlouvy.
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7)
8)

9)
10)

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

předávat poskytovateli zprávy o řešení Projektu podle Přílohy Ill,
řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení
Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data posledního poskytnutí
podpory nebo její části,
po celou dobu řešení Projektu nakládat s veškerým majetkem zlskaným z prostředků na Projekt
hospodárné, efektivně a účelně, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení,
vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dosažení cllů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků
vůči poskytovateli.

Článek 8Kontrola řešení Projektu
Veřejnosprávní kontrola použití podpory probíhá u příjemce na základě § 39 zákona č. 218/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 Odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finančnl kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, § 4 a ostatních příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 zákona č. 130/2002 Sb.
Kontrola plnění cílů Projektu je poskytovatelem prováděna v Souladu S § 13 zákona č. 130/2002
Sb. podle pokynů poskytovatele v termínech a způsobem, které jsou uvedeny v Příloze Ill.
Poskytovatel je oprávněn v průběhu řešení Projektu a následně až po dobu 10 let po ukončení
jeho řešení provádět kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů
Projektu podle této smlouvy.
Příjemce je povlnen umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele kontrolu realizace
projektu, hospodaření s poskytnutou podporou a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné
doklady.
Pokud zaměstnanci poskytovatele na základě provedené kontroly dojdou k závěru,
že na Straně příjemce podpory mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, je vedoucí kontrolní
skupiny povinen po případném vypořádání námitek k protokolu o kontrole dát podnět
příslušnému finančnlmu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
Příjemce je povlnen informovat poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolnlml orgány, včetně závěrů těchto kontrol,
a to bezprostředně po jejich ukončení.
Pokud Se poskytovatel na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce podpory
v přímé souvislosti s nÍ porušil některou z dalších podmínek, jejíž povaha umožňuje nápravu
v náhradní lhůtě, poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce k provedení
opatření k nápravě podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel.

Článek 9Porušení rozpočtové kázně
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Porušení povinností uvedených v této smlouvě nebo stanovených právními předpisy představujeporušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) neboj) rozpočtových pravidel.
Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a rozpočtových pravidel povinnost provést nazákladě rozhodnutí místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně,případně penále za prodlení S jeho provedením. V příloze IV jsou Specifikována rozpětí hodnotsnížených odvodů u vybraných porušení Smluvních ujednání vyplývajících pro příjemce z tétoSmlouvy.
Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné finančníúřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10Sankce, odnětí nebo zastavení podpory
Sankcemi se zde rozumí tzv. snížené odvody ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech.
Poskytovatel zahájí řízení o odnětí podpory podle ustanoveníš 15 Odst. 1 rozpočtových pravidelpostupem podle Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších předpisů, dojde-li popodpisu této smlouvy a v době její účinnosti:
a) k vázání prostředků státního rozpočtu,
b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla podpora poskytnuta, byly neúplné nebonepravdivé, nebo
c) ke zjištění, že podpora byla poskytnuta nebo čerpána v rozporu se Zákonem nebo právemEvro pské unie,
d) ke Zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla podpora poskytnuta,pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně,
e) k vydání rozhodnutí Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejnéPodpory.
f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce.
Neoprávněným použitím nebo zadrženlm peněžních prostředků poskytnutých ze státníhorozpočtu a použitím podpory příjemcem na jiný účel, než na jaký mu byla podle této Smlouvypodpora poskytnuta, nebo v rozporu s jejich časovým určením, ijakékolivjiné použití podpory vrozporu s podmínkami stanovenými právními předpisy nebo touto Smlouvou, které přímoSouvisí s účelem, na který byla podpora poskytnuta,je porušením rozpočtové kázně ve smyslu §44 odst. 1 rozpočtových pravidel.
Poskytovatel nem uslvyplatlt podporu nebo jeji část, domnívá-Ii se důvodně, že příjemce v přímésouvislosti S ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel podporynebo podmínky, za kterých byla podpora poskytnuta.
Poskytovatel O opatření podle Odst. 3 a odst. 4 tohoto článku bez zbytečného odkladu vhodnýmzpůsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel,podat poskytovateli proti tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ministr školství,mládeže a tělovýchovy.
Je-Ii při finanční nebo jiné kontrole zjištěno, že příjemce
a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem,
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7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

1)

b) nedodržel účel podpory, nebo
c) porušil jinou podmínku, za které byla podpora poskytnuta, u které nelze vyzvat k provedení

opatření k nápravě podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel,
vyzve poskytovatel příjemce k vrácení' podpory nebo její části vjím stanovené lhůtě.
Jsou-li do IS VaVal předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši
poskytnuté podpory a Rada pro výzkum, vývoj a inovace proto v návrhu výdajů na výzkum, vývoja inovace příslušnému poskytovateli výši výdajů na následující pětileté období sníží podle § 14
odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který
mu nesprávné údaje předal.
V případě, kdy byl příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedenýv § 7 odst. 3 plsm. a)až c) zákona č. 130/2002 Sb. může poskytovatel zcela nebo zčásti odstoupit od této smlouvy.
Odstoupením z tohoto důvodu se tato smlouva od počátku zcela nebo zčásti ruší a příjemce je
povinen vrátit veškerou podporu nebo její část.
Příjemce podporyje povinen vrátlt poskytovateli poskytnutou podporu nebo její část, pokud je
příjemci známo, že projekt nedokončí. Příjemce je povinen tento svůj záměr oznámit
poskytovateli bezprostředně poté, co bude mít objektivní možnost zjistit, že Projekt nebude
možné realizovat.

Článek 11
Závazek mlčenlivosti

Příjemce je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech, které
mu byly poskytnutyjako důvěrné a jejichž předání dalším subjektům by mohlo být pro toho, kdo
je poskytl, nevýhodné. Vnesenými právy se pro účely této smlouvy rozumí poznatky a informace,
které jsou vlastnictvím příjemce Projektu před uzavřením této smlouvy, nebo které příjemce
získá paralelně, avšak mimo naplňovánítéto smlouvy, a které jsou nezbytné pro řešení Projektu.
K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu nebo
jeho udělení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných druhů
a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.
Závazek mlčenlivosti zaniká:
a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv sta ne veřejně přístupným, a to

na základě jiných prací prováděných mimo rámec Projektu nebo na základě opatření,
která nesouvisejl s těmito pracemi,

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

Pokud je příjemce na základě této smlouvy oprávněn předávat údaje, podklady a vnesená práva
dalším osobám, je povinen zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré údaje
používalyjen k účelům, k nimžjím byly předány.
Přijemceje povinen zajistit zachování mlčenlivosti podle od St. 1 až 3 tohoto článku i u případnýchdalších účastníků Projektu.

Článek 12Poskytování Informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích
Příjemce je povinen předávat poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu
a získaných poznatclch a jiných výsledcích Projektu. Za tímto účelem je Příjemce povinen



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Identüfikoční kód
č. j..- MSMT-13986/2018-2 LTEıısooz

2)

3)

1)

1)
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postupovat podle pokynů poskytovatele a v Souladu S § 31 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.předávat poskytovateli požadované údaje. Současně příjemce souhlasí se zveřejňováním těchtopožadovaných údajů a se zpřístupněním redakčně upravené závěrečné zprávy Projektuveřejnosti poskytovatelem. Poskytovatel předává údaje O Projektu do IS VaVal a evropskýchinformačních systémů.
Příjemce souhlasí, že v případě, kdyja ko další zdroj financování Projektu jsou finanční prostředkystátního rozpočtu České republiky poskytnuté některým jiným poskytovatelem, mohou býtposkytovatelem tomuto jinému poskytovateli (pokud o to požádá) sděleny údaje o Projektu,které jsou jlnak považovány Za důvěrné ve smyslu čl. 11 odst. 1 této Smlouvy.
Pokud je předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství, je příjemce povinenposkytnout konkrétní informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovémrozsahu a formě, aby byly zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivityvýzkumu a vývoje podléhají mlčenlivosti, stanovené příslušným zvláštním právním předpisem,poskytovatel a příjemce poskytují informace o prováděněm výzkumu, vývoji a jejich výsledcích svyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zvláštní právní předpis.

Článek 13Další účastníci Projektu a účast třetích stran
Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu nejpozdějiv prvním roce jejího poskytnutí do 20 kalendářních dnů ode dne, kdyji obdržel od poskytovatelea v dalších letech jejího poskytování do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdrželOd poskytovatele.

článek 14Výsledky a jejich využití
Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití4 mezi příjemcem a dalšímiúčastníky Projektu musí příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace oProjektu a jeho výsledcích ve formě, rozsahu a Způsobem stanoveným poskytovatelem av Souladu s požadavky Zákona č. 130/2002 Sb. a této smlouvy.
Všechna vlastnická, užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu patřípříjemci, popř. dalším účastníkům Projektu a jsou upravena zvláštními právními předpisy5.
Obecné zásady, které platí pro využití výsledků, jsou následující:
„využitím“ Se pro účely smlouvy o využltí výsledků rozumí přímé nebo nepřímé použití výsledků k výzkumny'm nebokomerčním účelům; za komerční se považuje přímé nebo nepřímé použití výsledků pro vývoj výrobku nebotechnologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování služby; příjemce je povinen sl zajistitmajetková práva kvýsledkům, které jsou předmětem využltí podle takové smlouvy
např. Zákon č. 527/1990 Sb., o vyna'lezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 529/1991Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb.,o užitných vzorech, ve znění zákona pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologickýchvynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., O ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve zněnízákona pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.,o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 408/2000 Sb.,o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně Zákona č. 92/1995 Sb., o odrůdách, Osivu a sadbě pěstovaných rostlin,ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), nebo zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorskěm,o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
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6)

°l

a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-Ii
výlučná práva k výsledku Projektu plně financovanému z veřejných prostředků, je využití
výsledků možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném
a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí,

b) je-Ii příjemcem účelové podpory podnik spolu S výzkumnou organizací nebo
provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak

(1) výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny
a práva k výsledkům vycházejíclm z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné
infrastruktury plně náleží těmto příjemcům,

(2) jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem
spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu,
nebo

(3) výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od
spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům
projektu, která vznikla v důsledku jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu
podniku, nebo k nìm tento podnik získal přístupová práva.

Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně a
účinně chráněny a využít je nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.
Výsledky, které nelze chránit podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou předmětem
obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního právního
předpisu nebo mezivládních právních aktů týkajících se Programu, a současně mají publikační
charakter, je příjemce podpory povinen aktivně veřejně šířit.
Postoupí-Ii příjemce majetková práva k výsledkům Projektu třetím osobám, zajistí
Odpovídajícími opatřeními nebo smlouvaml, aby jeho závazky přešly na nového nositele
majetkových práv k výsledkům Projektu tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající
z této smlouvy.

Článek 15Práva k majetku
Práva k majetku pořízenému nebo částečně pořízenému z podpory poskytnuté na řešení Projektu
se řídí § 15 zákona č. 130/2002 Sb. a sjednanou smlouvou o účasti na řešení Projektu. Příjemce
nebo další účastníci Projektu, kteříjsou vlastníky tohoto majetku v rozsahu vymezeném smlouvou
o účasti na řešení Projektu uzavíranou podle článku 13 této smlouvy, nejsou oprávněni bez
Souhlasu poskytovatele s tímto majetkem disponovatG ve prospěch třetí osoby po celé období
řešení Projektu.

tj. nejsou oprávněni bez souhlasu poskytovatele tento majetek zcízlt, pronajmout, půjčit, zapůjčit či zastavit.

10
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článek 15Odpovědnost za škodu
1) Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatelžádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcíchdosažených v rámci Projektu.
2) Prokáže-li třetí strana své nároky spojené S prováděním této Smlouvy vůči poskytovateli, jepříjemce, který by mohl být považován za odpovědného, povinen poskytnout poskytovatelisoučinnost.

Článek 17Spory smluvních stran
Spory smluvních stran vznlkající Z této smlouvy a v souvislost! nÍ budou řešeny podle obecněZávazných právních předplsů.

Článek 18Závěrečná ustanovení
1) Tato 'Smlouva se uzavírá na dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocenívýsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel,ne však na dobu delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení projektu.
2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostl dnem jejíhoZveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,(Zákon o registru Smluv). Změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvníchstran formou písemných vzestupně čislovaných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupcismluvních str'an.
3) Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou přímo upravené, se řídí rozpočtovými pravidly,zákonem č. 130/2002 Sb., Občanským zákoníkem a dalšími Souvisejícími zvláštními právnímipředpisy.
4) Nedílnou součástí této smlouvy je:

a) Příloha l- Schválený návrh Projektu,
b) Příloha Il - Uznaně náklady a finanční zdroje Projektu,
c) Příloha lII - Plán hodnocení Projektu,
d) Příloha IV - Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

5) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv včetně případnýchoprav uveřejnění s tím, že nezajistí-ll poskytovatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvyv registru smluv ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejichuveřejnění příjemce ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy.
6) Příjemce souhlasí S uveřejněním celého obsahu Smlouvy vyjma informací, které nelze poskytnoutpři postupu podle předpisů upravujících Svobodný přístup k informacím.

11
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7) Smluvní strany Souhlasně prohlašují, že Si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu

porozuměly, nejsou jim známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být řádně
plněna nebo které by způsobovaly její neplatnost, a že tato Smlouva je projevem jejich vážné
vůle, což stvrzujl svými podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce: ,hRNDr. Jana Bystřická, Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
pověřená zastupováním vedoucího Mgr. Marek Petráček, místopředseda
Oddělení řízení mezinárodních programů představenstva
VaVaI Ing. Zdeněk Formánek, člen představenstva

V Praze dne: ........................... V ............................... dne: .....................

1
Razítko: Razítko:
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Ministerstvo Školstvı', mládeže a tělovýchovy Identifikační kód
č. j..- MSMT-13986/2018-2 LT5118002

Příloha l. ke smlouvěProgram ıNTER-ExcELušNcE (LT)Návrh projektu podprogramu INTER-EUREKA (LTE) 3. národní výzvy





Návrh proiektu
Identlflkačnl kód projektu:Podprogram: INTER-EUREKA (nevypıñovat)

Akronym - Název projektu

BIORESET:Využití řízené bioremediace pro odstraňování specifických druhů znečištění

Doba řešení projektu: 01.05.2018 - 31.12.2021
Razítko:

Příjemce
Název organlzace: VODNÍ ZDROJ E, 3.5.
Role mmce ˇ projektu Mezinárodní koordlnátor Příjemce - koordinátorlflfiüľ)
Jméno řešitele: Zuzana BOLIkaIOvá

Datum: 2.9.2017
Podpisy:

Statutıimľ zástupci:

Tomáš Hájek Marek Petráťek Zdeněk FormánekPředseda představenstva Místopředseda představenstw Člen představenstva

_ Statutdmízdsmpce výše uvedeného subjektu dále prohlašuje, že nebyly zahájeny příslušné činností v oblasti 'Vovuı naMOÚVBŮ'IÍ UČII'IE k! projektu (s výjimkou studie provedľtelnostłj před podđnlm návrhu projektu (žádostí o podporu).
Razítko:
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Další český účastník projektu

N61“ Orliflhlw Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní Institut - AMBIS, a. s.
Jméno daläího řešltale doc. jan Těšltel

Datum: 13.9.2017
Statutární zástupci: Podpısy:

Stotutúrnfzdstupcı výše uvedeného subjektu ddle prohlašuje. že nebyly :trhá/:ny płíslujnć čhnostf vobíoıti' Voiı'oí noMWWWŰČIMI“ mm (x vfih-nhønmıı prøvøđmınøıflıprøápnaúnhn návmuprøınhmaúáøsfløpøđm).
É Razítko:

É Další český účastník projektu
|

Název organizace: I I
Jméno dalšího řešitela: i

Datum:
Pod is :i Statutární :istupch p v

_ l Stotufil'mí'nástupce vý!! uvedeného sqeiđ'u ddívı prohlašuje, že nebyly zahájeny příslušné činností v ohlas-h' WW! naMUHVIČ'" Űönflk- 2 mnmfx výıhnhønMI. pmvzdınhmflı phápøđánšm návmv prøjøínifzćđøzfløpøám).
ARazítko:

Další česky' účastník projektu

Nazev organlıaoe:
i Jméno dalšího fełitele:

Datum:
' smuuırnrzúmpu: MPM:
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_ i“ Statutární l :Gýše " "nv '-' '*łı-d'đı'šy. L' '_j , že nebyly mìšeíý Ăřřsruínš čin-ĎĂŠH v obłaštı' Val/mm,Moflvaů“ účinek' projektu [s výjimkou studie mvedłtelnastl) před podán/m návrhu projektu (žádostí o podporu).
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1. Identifikační úd_aj3
1.1 Akronym - Název projektu
BIORESET: Využití řízená bioremediace pro odstraňování specifických druhů znečištění
1.2 Anotace projektu (viz kap. s.)
Cílem projektu BIORESET je navržení technologie řízené bioremediace pro odstraňování
vybraných problematických druhů znečištění (těžké kovy. farrnakaı fosfor a dusík) a její
poloprovozní aplikace in situ. Navíc v případě návrhu transferu metodiky do třetích zemí budou
uvažovány specifická podmínky plynoucí z charakteristiky místních cílových skupin a lokálních
přírodních, sociálně-ekonomických. kulturních a legislativních podmínek. Projekt by měl
formou poloprovozů kořenových čistíren uspokojit poptávku konečných uživatelůl kteří v rámci
lokálních specifických podmínek upřednostňujl využití přírodních jednoduchých řešení čištění
odpadních vod, nenáročných na údržbu a spotřebu energie. Jako doplňkovou variantu
poloprovozu (především pro třetí zeme a lokality, kde to legislativa umožňuje) přinese projekt
technologický návrh následného Zasakování přečištèných vod do horninového prostředí (v
rámci možností znovu využívání vod a posílení podzemního kolektoru). Projekt BIORESET
povede ucelený výzkum aplikace kořenových čistíren pro následující znečištění:

1. Vody obsahující těžké kovy ve Slovinsku)2. Vody obsahující fannaka (v R)3. Vody z rostlinné výroby - vinařstvl, případně i jiných zdrojů (v ČR).
Dále bude testováno i využití kořenových čistíren ve třetích Zemích, v rámci strategie „water
re-use“ a souvisejícího odstraňování bakteriologického a organického znečištění, doplněného
zasakováním přečištěných vod.
1.3 Národní výzva - třetí
LTE317
1.4 Program

ıNTER-ExcELLENcE LT
1.6 Podprogram

ıNTER-EUREKA LTE
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2. Představení projektu
2.1 Představení řešení projektu
Hlavním cílem projektu BIORESET je testování možností využití kořenových čistíren (dáleKČOV) pro některé specifické oblasti l polutanty tak, aby mohlo dojít k rozšíření výslednýchtechnických aplikací ve formě poioprovozu i pro jiné konečné uživatele než jsou běžníproducenti spíaškových vod a vod ze zemědělské živočišné výroby. Dojde tak k rozšířenípotenciálního trhu pro bionemediací odpadních vod 1) ze skládek sobsahem těžkých kovů, 2)odpadních vod z nemocnic a 3) odpadních vod z intenzivní Zemědělské výroby. Navíc, díkysociálně antropologického výzkumu a vzorové spolupráci zacílené na konečné uživatele Zetřetích zemí (Indie nebo Nepál) dojde k rozšíření využívání KČOV i do Asie a Latinské Ameriky(CELAC). kde je pro jednoduché a téměř beznákladové technologie vhodný tržní prostor.Projekt povede ucelený výzkum aplikace KČOV pro následující znečištění l pilotní lokality:
Pilotní lokalita č. 1 „Těžké kovy":
Pilotní lokalita ve Slovinsku, zaměřená na přečištění vod obsahujících těžké kovy. Tato lokalitabude organizována zahraničním partnerem projektu (GEOKO), v současné době již proběhlpředběžný průzkum vhodné lokality l konečného uživatele (majitele nebo provozovateleskládky). Předběžné byly vybrány dvě možnosti pilotní lokality: odkaliště S obsahem těžkýchkovů Tenetiše, které se nachází v konglomerátové terase Udin Boršt v oblasti Kokrica,Tenetiše` Ziganjo villageI Duplje a StrahinjaI na pravém břehu potoka Zelinsky. Druhé možnémísto je Skládka Calcit-Čma s pozůstatky produkce závodu Calcit, které obsahují některétěžké kovy, zbytky olejů a další možné nečistoty Z přepravy. Oba koneční uživatelé potenciálnězvolených lokalit souhlasili se Zapojenlm do projektu a poloprovozem bioremediaoe. V rámciWP2 bude výběr lokalit ukončen a bude zahájena spolupráce na vybraném pilotu a konstrukcepoioprovozu ve WP3.
Pilotní lokalita č. 2 „Farmak8“:
Pilotní lokalita (psychiatrická nemocnice nebo léčebna ve vhodném hydrogeologickémprostředí) v ČR (pod vedením organizace VODNÍ ZDROJE, a.s.), se zaměří na Zdroje farmak.
V Evropské unii se denně spotřebují miliony balení různých léčivých přípravkůI které obsahujíokolo 3000 účinných látek. Navíc spotřeba léčiv stále stoupá. Jedná se zejména o antibiotika,antidepresiva, antidiabetika, beta-blokátoryI cytostatika, hormonální antikoncepci, léky tlumící
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bolest či Zánětı antlpyretika apod. Tyto látky jsou po podání v těle z části metabolizovány a
metabolity i léčiva ve stále aktivní formě jsou vylučovány z organismu do komunálních
odpadních vod. Nezanedbatelná část nevyužitých lěčiv navíc končí v komunálním odpadu. V
současnosti standardně používané procesy čištění odpadních vod jsou schopny zachytit
farmaka pouze částečně nebo vůbec ne, takže se rezidua léčiva dostávají do toků a jsou
transportovány i do vod podzemních, dalsim zdrojem mohou být průsaky ze špatně
zabezpečených skládek. V rámci WP2 budou vytipovány 2 - 3 potenciální pilotní lokality v ČR,
vhodně pro projekt. Následně budou provedeny odběry vzorků odpadní vody z vytipovaných
lokalit. V odehraných vzorcích budou prováděny analýzy vybraných farmaceutických látek:
lbuprofen, Diclofenac, Clofibric acid, Califeinel Carbamazepinel Metoprolol tartate, Atenololl
Ketoprofen, Furosemide or Naproxene. Erythromycine, Sulphamethoxazol, lopromídeI
Sulphametazlne, Sulphapyridin` Trimetopn'm, Progesteron. Testosteron, Hydrochloro thiazide,
Tn'clocarban. Triclosan, Chloramphenicol. Gabapentin, Tramadol a Paracetamol. Na základě
dat získaných v roce 2018 bude proveden výběr vhodně lokality pro WP3. která bude
simulována na fyzikálním modelu a i nebo proběhne přímo konstrukce KČO ln situ, v závislosti
na reálných možnostech zvolené lokality.
Pilotní lokalita č.3: „Zemědělstvľ't
Výběr této pilotní lokalityI kterou budou organizovat VODNÍ ZDROJE, a.s., je stále v diskuzi
s potenciálními konečnými uživateli a provozovateli pilotní lokality. Výběr bude zorganizován
v roce 2018 v WP2; v rámci pilotní lokality „Zemědělství“ se bude jednat buď o bioremediaci
odpadních vod z provozu vinařství nebo pěstování brambor, při bioremediaci se zaměříme na
odstraňování fosforu a dusíku - typických produktů z přehnojovánl.
Pilotní lokalita č.4: „Organické znečištění"
Navíc bude testováno i využití KČOV ve třetích zemích, v rámci strategie I,water re-use“ a
souvisejícího odstraňování bakteriologickěho a organického znečištění. doplněného
zasakovánlm přečištěných vod. Pro tento přístup bude pravděpodobně využita oblast v Patanu
(Nepál)I kde v rámci projektu STORAGE (koordinátor VODNÍ ZDROJE, a.s.) již proběhl pokus
se zasakovánlm povrchových vod pro zjištění hydrogeologických podmínek širší oblasti a
propustnosti hominového prostředí na lokalitě Prayagh pokhari. V Patanu se bude jednat O
poloprovoz KČOV za podmínek třetích zemí (při využití zasakovánl přečištěných vod a
„participatory managementu“ - testování zapojení místních Zájmových skupin a komunit).
V současnosti diskutujeme i možnost náhradní lokality v lndiiı v oblasti Kerala.
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Projekt bude řešen po dobu 44 měsíců (květen 2018 - prosinec 2021) ve 4 (ročních) etapách,složených Z následujících 6 pracovních balíčků (WP):
WP1: Řízení projektu, koordinace spolupráce s konečnými uživateli.WP2: Definice pilotních lokalit a požadavků konečných uživatelů (zpracování podkladů protechnická řešení jednotlivých poloprovozů)WP3: Poloprovoz (definice možností využití KČOV v rámci různých pilotních Oblasti,vlastní technické řešení)
WP4: Diskuze možnosti zasakovánl přečištěných odpadních vod na vybraných pilotníchlokalitách
WP5: Aplikace poloprovozů v praxiı verifikace jejich funkčnosti.WPB: Diseminace výstupů projektu, přípravu transferu technologií (školící aktivity).

wP Název wP POPIS TERMíN
Řízení projektu, V rámci WP1 proběhne management projektu a 05/20181 spolupráce s uživateli Spolupráce s konečnými uživateli, pořádání -(horizontální aktivita) workshopů, reporting, oponentury. 12/2021Popis problému (Založeno na současném „state of theart" a potřebách konečných uživatelů Z různýchpotenciálních oblastí /typových lokalit). Zpracování2 Definice pilotních lokalit podkladů pro technická řešeníjednotlivých 05,2018 _a požadavků poloprovozů (detailní rozbor systémových možností 12/2018konečných uživatelů z hlediska požadovaných funkcí, uživatelů, nutnýchpracovních činností, Způsobů monitoringu apotřebných Zdrojů). Diskuze aktivit v rámciparticipatory managementu (především pilot 3 a 4)Definice možností využití KČOV v rámci různých3 polo rovoz pilotních oblastí, vlastnítechnické řešení: Poloprovoz 08/2018 -p 1, Poloprovoz 2, Poloprovoz nebo fyzikální model 3, 12/2019Poloprovoz 4

Diskuze možnostiZasakování . ,. . , Návrh Zasakování přečıšténych odpadních vod u 01/2019 -4 přesèššennà'ęçbęgfägfl'ch piıøınich ıøkaıit 3 a 4 12/2020
pilotních lokalitách

A '_k I I 01/2020p' ęce 9.0 Oproyořu Testování poloprovozů v praxi a návrh _5 v prax'łuęıełígrìııêęf JeJ'ch technologického transferu 12/2021
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Příspěvky na mezinárodní konference a semináře,_ _ příprava odborných Článků a posterů,D'Semmce dokumentaćnı fiımy z piıøtnich ıøkaı'n, informační 01/2018
(horizontální aktivita) brožury, příprava návazného mezinárodního -12/2021výzkumného projektu (např. do programuHOZIZON 2020).

rmo ram ro'e :
WP1 a WPS budou horhontální aktivity, které poběží po celou dobu projektu (2018 - 2021).
Ostatní WP budou vertikální aktivity s následujícím rozložením:
Etapa 1 (rok 2018): WP2, WP3 (pracovní balíček WP2 bude v rooe 2018 dokončen, WP3
bude pokračovat ještě v roce 2019 kdy bude dokončen)
Etapa 2 (rok 2019): WP3 (dokončen), WP4 (bude dokončen v roce 2020)
Etapa 3 (rok 2020): WP4 (dokončen). WP5 (WP5 bude dokončen v 2021).
Etapa 4 (rok 2021): WP5 dokončen, zakončení i WP1 a WP6.

2.2 Potřebnost a aktuálnost projektu
Již v minulosti KČOV prokázaly výbornou schopnost odstraňovat organické a nerozpuštěné
látky, a proto byly v 70. a 80. letech 20. století využívány téměř výhradně k čištění městských
a domovních splaškových vod z malých zdrojů znečištění. Od konce 80. let 20. století se však
použití kořenových čistíren (někdy v kombinaci s jinými typy umělých mokřadů) pomalu
rozšiřuje na další druhy odpadních vod včetně odpadních vod z potravinářského průmyslu a
některých důlnlch vod (se železem a uhlím). KČOV jsou vsoučasnosti populární vČR,
Rakousku, Velké Británii a Dánsku. Mezi další evropské státy s větším počtem KČOV se řadí
Itálie, Polsko a Portugalsko. Z provedeného průzkumu vyplynuloI že KČOV v České republice
slouží převážně pro čištění městských a domovních splaškových vod jako hlavní stupeřı
čištění. Minimum KČOV je navrženo jako dočišťovací stupeň a pro čištění jiného druhu
odpadní vody. Projekt rozšíří možnosti využití KČOV i na odpadní vody ze skládek s těžkými
kovy, na odpadní vody svysokým obsahem živin zvinařské produkce nebo jiného typu
rostlinářské výroby s extensivním hnojením, případně dodá návrh možnosti využití i pro čištění
odpadních vod s vybranými farmaky. Důležitý přínos projektu je i v metodice úspěšné plošné
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aplikace KČOV ve třetích Zemích typu Nepál a Indie (kde odpadní vody Z domácností výraznéZnečišt'ují zdroje podzemních vod) Za využiti sociálně - antropogenního přístupu a technikyparticipatory managementu, který umožní aktivní účast cílových skupin a komunit a tak zajistídlouhodobou udržitelnost řešení.

2.3 Představení zahraničního partnera
2.3.1 Název Institucelorganízace zahraničního partnera

GEOKO - Slovinsko
2.3.2 Jméno a příjmení odpovědného zahraničního řešiteleJosip Sadnikar
2.3.3 Pracoviště zahraničního partnera
Firma GEOKO má 8 Zaměstnanců a veškeré potřebné technické Zázemí, včetněgeofyzikálních přístrojů, malé vrtné a vzorkovacl techniky` Ieotechniky a přístrojů využívanýchvoblasti mechaniky zemin. Firma je ve Slovinsku velmi známá voblasti hydrogeologie,inženýrské geologie a geotechniky a podílí se na řadě zakázek pro soukromé firmy (knejvýznačnèjšim klientům patří např. GaZ de France, Geostock and Total), státní orgány (např.Mínlstrstvo za gospodarske dejavnostl RS) nebo města a obce (Tıžič. Železnik, Jesenice,Kranjska GoraI Bohinjska Bistrica, Velenjer Šalovci` PuconciI Kuzmêıl Hodoš, Gornji PetrovciIVeıžej, Moravske Toplice` Brežice, Krško, KamnikI ŽalecI Celje, Moravče, Laško, Novo Mesto,Slovenska Konjice, Radovljica, Šostanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Radlje ob Dravi, Muta.Podvelka. Dravograd. SV. Jurij, VeržejI Križevci pri Ljutomeru` Slovenska BistricaI llirskaBistrica)
2.3.4 Adresa zahraničního partnera
Šutna 33, 1240 Kamnik - Slovinsko Golder Associates (Magyarország) Zrt., Hűvösvölgyi
2.3.6 Domovská lntemetová adresa zahraničního partnerawww.geoko.si
2.3.8 Role zahraničního partnera v projektu
Firma GEOKO se pohybuje v oblasti problematiky životního prostředí a především aplikovanéhydrogeologie a geofyzikyjiž od roku 1992. a patří k předním hydrogeologickýmI inženýrským

lukavcovah
Obdélník



ł

a lT organizacím nejen v okolí Ljubljani, ale vcelém Slovinsku. Firma spolupracuje i se
zahraničními partnery: Univerzitou v Kariruhe (Německo)ı Joanueum Research lnstitute z
Grazu (Rakousko) a francouzskými firrnami Gaz de France a Sofregaz. GEOKO se zaměřuje
na aktivity v následujících Oblastech: Environmentální Impakt Asesment (EIA) a Sociální
Impakt Asesment (SIA); Hydrogeologický a geologický průzkum; Geotechnická inženýrství;
Výzkum podzemních vod; Ekologická rizika, Spolupráce s konečnými uživateli v oblasti
hospodaření s vodami.
Přínosem Slovinského partnera GEOKO v rámci projektu bude jeho aktivni účast při navržení
technologie řízená bioremediace. GEOKO bude zodpovídat za pilotní lokalitu s kontaminaci
těžkými kovy a dále bude koordinovat pracovní balíčky WP3 a WP5.
2.3.7 Zdůvodnění mezinárodní spolupráce
Základem vzájemná mezinárodní spolupráce je zájem o technologie v oblasti managementu
podzemních i povrchových vod, v rámci této odbornosti spolu firmy VODNÍ ZDROJE, a.s. a
GEOKO již úspěšně spolupracovali na EUREKA projektu STORAGE (Nástroje a technologie
pro efektivní využívání a ochranu podzemních vod).
V projektu STORAGE byl hlavním cílem vývoj a aplikace nové technologie zasakování
srážkových vod. vhodne pro ČR a obecně východní Evropu a rozvojové státy. V rámci projektu
STORAGE proběhl vývoj užitného vzoru a provozu několika pilotních lokalit. Při souvisejícím
výzkumu a řešení jak otázky intenzity a efektivity infiltrace do podzemi. tak i dopadu na
hydrologickou bilanci se nám potvrdilo, že umělá infiltraceje obecne velmi užitečný procesl při
kterem dochází ke zpomalování oběhu vody a voda je proto delsi dobu k dispozici jak na ní
závislým ekosystémům, tak i člověku. Tento kvantitativní pohled však úzce souvisí s otázkami
kvality zasakovaná vody. která jednak nesmí svou jakosti způsobovat degradaci chemického
a biologického složení podzemní vody, jednak Z dlouhodobého pohledu nesmí Způsobovat
kolmataci. Proto byly zahájeny pl'ípravy projektu BIORESET a testování možností využití
KČOV pro některé specifické oblasti a s nimi provázané potenciální polutanty podzemních
vod.
2.3.8 Zdůvodnční potřeby spolupráce s konkrétním zahraničním partnerem
Spolupráce s organizací GEOKO umožní jednak aplikaci BIORESET technologie
v podmínkách SlovinskaI a dále i potenciální transfer do zemí, kde firma GEOKO působí
(Západní BalkánI Rakousko, Německo). Navíc firma GEOKO do projektu vloží vlastní rozsáhlé
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Zkušenosti a inovativní postupy. Spolupráce ve Slovinsku také přinese poznání rozdílnýchkonečných uživatelů a zájmových skupin a umožní rozsáhlejší výzkum souvisejícís propojením technologie KČOV, sociálních aspektů a požadavků konečných uživatelů v rámciEIA I SIA, na které se GEOKO specializuje. V této souvislostí bude navázána úzká spolupráces dalším českým účastníkem projektu, kterým je Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovníinstitut- AMBIS. a. s.

2.4 Celkové náklady na řešení projektu ke dni podání návrhu projektu(doplnit podle údajů ve fomıuláři EUREKA Project Form, nebo obdobně u klastru)

Země % účasti V milionech Eur V KčCeská Republika 60 0,390 13 000 000Maďarsko 40 0,250 8 500 000100% 0,640 21 500 000
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3. Rámec proıeiđu
3.1 účel projektu
3.1.1 Naplnění cílů programu
Projekt BIORESET plně splňuje cíle programu, tedy rozvoj a posilování kvality ceskeho
výzkumu a vývoje prostřednictvím mezinárodní spolupráce. dosažení synergií v realizovaných
aktivitách a vybudování efektivních vazeb na mezinárodní výzkumnou komunitu. Cíl bude
splněn díky důsledné realizaci všech plánovaných pracovních balíčků a očekávaných výstupů,
za intenzivní mezinárodní spolupráce organizací VODNÍ ZDROJE. a.s.. Vysoká škola
regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. a GEOKO a zapojení skupiny
nezávislých expertů: Advisory Board složené z 3 odborníků z oblasti řešené problematiky.
Advisory Board bude definována na Kick-off meetingu projektu BIORESET v Praze (červen
2018) a do jejich i'ad budou pi'izváni následující odborníci:

Nezávislý expert Afilace OdbomostProf. Jan Vymazal Ceská zemědělská Univeızita v studuje uměIá mokfadyˇjoe „9120 |et_
Praze. Kamýcká 129. 165 21 Praha uznávaný světový expert na6'5“°hd°' prøbıamatiku Kcov. Mezi ıøıy 2008 a2012 byl prezidentem speciální skupiny*Constructed wetlands for WaterPollution Control' mezinárodníasociace pro vodu. mezi lety 209 až2012 byl také prezidentem organizace'European Chapter of Society ofWetland Scientists. Koordinátorprojektu AQUARIUS.

Ing. Petr Fucík Výzkumný ústav meliorací a 15|et zkušenostívoblastiaplikovaněhoochrany půdy. v.v.i.. Zabovľeská výzkumu voblasti kvality vody v
250. Praha 5 - Zbraslav zemědělství. využívání půdy. meliorací.

doc. Zbyněk Hrkal Výzkumný ústav vodohospodářský 32 let zkusenosti zoblasti
T.G. Masaryka, v.v.i.. Podbabská aplikovaněho výzkumu podzemních
2582/3016000Prague6 vod odpadních vod ve městech ivenkovských oblastech.

3.1.2 Potřebnost a aktuálnost projektu
Obecně je využívání KČOV typickě pro odstraňování organických látek. bakteriologického
znečištění a usazenin. v případě některých speclfických podmínek a polutantů však není
doposud dostatečně prokázáno.
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BIORES ET bude testovat možnosti využití KČOV pro některé specifické oblasti l polutanty tak,aby mohlo dojít k rozšíření výsledných technických aplikaci ve formě poloprovozu i pro jinékonečné uživatele než jsou běžní producenti splaškových vod, splachových vod a vod zezemědělské živočišné výroby. Dojde tak k rozšíření potenciálního trhu pro bioremediaciodpadních vod ze skládek s obsahem těžkých kovů, odpadních vod Z nemocnic a odpadníchvod z intenzivní rostlinné zemědělské výroby Zatížené přihnojováním. NavícI díky sociálněantropologickěmu výzkumu a vzorové spolupráci zacílené na konečné uživatele ze třetíchzemí (Indie nebo Nepál, přlp. Latinská Amerika) dojde k rozšíření využívání KČOV i do těchtooblastí.
Poloprovozy BIORESET budou konkurenčně schopné a výrazně levnější než složité čističkyodpadních vod. V rámci zemí třetího světa bude BIORESET díky svému sociálně-antropologického přístupu a participativnlmu řízení jedinečným řešením, protože budezohledňovat i individuální komunitní potřeby. Např. k roku 2003 bylo odhadováno, že pouze27% odpadních vod v Indii bylo čištěno, a zbytek odtékal do řek, kanálů, podzemních vod nebodo moře, což má významně dopady na kvalitu životního prostředí obecně a Zejména to vedeke znečišťování sladkovodních zdrojů (Bardhwaj, 2006, Panse 2006). Obojí má za následekzvýšený výskyt chorob přenášených vodou, který vede až k chronickým a akutnímonemocněním mezi Obyvatelstvem. BIORESET by mohl výrazně přispět k přečišt'ovánlodpadních komunálních a splaškových vod v zemích jako je indie a Nepál, i vjiných zemíchtřetího světa.
Realizovatelnost možností čištění odpadních vod Ze sociO-ekonomíckého nebo komunitníhohlediska: Projekt funkčního a trvale udržitelného nakládání s odpadnimi vodami začíná naúrovni domácností a je do značné míry závislý na “měkkém” neboli lidském faktoru (Khouri etal., 1994). Pouze v případě, že ztotożněnl s potřebou a možná i očekáváním systémuopětovného využití odpadních vod proběhlo na komunitní/uživatelské ůrovnl, dojde kúspěšnému naplánovánl a realizaci projektu. Podpora na místní úrovni vyjádřená projektu
čištění Odpadnlch vod může ve svém důsledku vyvolat podporu ze strany proaktivních institucía vertikální podporu od vlád. Jakmile je do vývoje projektu začleněna "měkká složka", můžetechnologická složka působit tak, aby podpořila komplexní, integrovanou a trvale udržitelnoustrategii čištění odpadních vod a recyklace pro komunitu - pokud je dobře zvolena a "vhodná"(Rose 1999). Vhodnou technologii čištění odpadních vod, která může být trvale udržitelnýmvybavením pro komunitu, charakterizuje několik rysů. Denny (1997) uvedl, že technologie
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čištění odpadních vod v rozvojověm světě musí splňovatjedno prvořadě kritérium: technologie
musí být úsporná a vhodná. A to technologie BIORESET zcela splňuje.
Cílú projektu bude dosaženo výzkumnou spoluprací vinženýrství, hydrogeologii a
spoleěenských vědách, převáděním teorie do praxe a silným angažovánlm veřejných i
soukromých subjektů po celou dobu trvání projektu. Projekt ěerpá z předcházejícího výzkumu
jak v programu EUREKA (projekt STORAGE) a rozvojových malých lokálních projektů
organizace VODNÍ ZDROJE (NepálI Srí Lanka, Mongolsko)l tak i výzkumu v rámci programu
Norských Finančních Mechanismů (projekt AQUARIUS: I,Assessing water quality
improvement options concerning nutrlent and pharmaceutlcal contaminants in rural
watersheds“). BIORESET Zakoněí aplikovaný výzkum v oblasti zasakovánl odpadních a
srážkových vod a bioremediace zasakovaných vod definicí poloprovozú a přípravou podmínek
pro market uptake a úspěšně zavedení technologie u vytypovaných konečných uživatelů v
Evropě i transferem „best practioes" ve světovém měřítku.

3.1.3 Možností uplatnění výsledků
Očekáváme, že konečně výstupy projektu zvýší celkovou úroveň (jak technickou, tak
ekonomickou) výzkumných pracovišť zapojených do projektuI obzvláště v oblasti životního
prostředí a spolupráce s potenciálními znečišťovateliI ministerstvy životního prostředí a
zemědělství a s ostatními konečnými uživateli (obcemi. nemocnicemil provozovateli skládek,
pojišťovnami. SME z různých odvětví atd.). Hlavním přínosem by mělo být vytvoření serie
poloprovozú BIORESET a definioe „best practioes" pro jejich transfer do obdobných zájmových
lokalit. Oěekáváme, že výzkumní pracovníci v rámci spolupráce a rozšiřování výsledků připraví
další projekty v oblasti KČOV, zasakování přeěíštěných odpadních a srážkových vod a
přírodních rizik - v rámcl programu EU nebo jiných mezinárodních/národních programů (např.
HORIZON 2020 resp. FPQ).
Specifickým aspektem projektu je využití KČOV ve třetích zemích, kde jsou strategickým
artikleml protože mají výbomou schopnost odstraňovat organické a nerozpuštěně látky a jejich
budování a provoz jsou relativně jednoduchá i levně. Kjejich řízení není potřeba elektrická
energie (která je obecně v Nepálu a Indii nedostatkovým zbožím), ani složitě počítače a
neobsahují mechanické součásti, která by bylo potřeba opravovat a dovážet z EU. Navíc
fungují velmi dobře. a to bez ohledu na rocní obdobiI srážky a teploty (jsou úspěšně využívány
jak v zemích s teplým klimatem (Portugalsko nebo Španělsko)I tak i oblastech s podstatně
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chladnějším klimatem než v ČR, jako je např. Norsko. Nicméněje třeba si uvědomit, že KČOVnejsou bezobslužné - spolupráce provozovatele je podmínkou kvalitní funkčnosti. | velmijednoduchá sestava - mechanická předčíštění a kořenové pole - vyžaduje pravidelnoukontrolu. Především je nutné pravidelně kontrolovat a případně vyvážet septlk neboštěrbinovou nádrž a čistit česle a Iapák písku a štěıku, pokud je zařazen do sestavypředčištění. Dále je nutné pravidelně kontrolovat nastavení výšky vodní hladiny, rozdělenínátoku odpadní vody na vlastní kořenové lože, případně posekat vegetaci. Pokud je údızˇbasystematické a pravidelnáı jsou náklady na ni minimální a údržba je časově nenáročná. Vetřetích Zemích je proto Zásadní spolupráce s místními cílovými skupinami, awareness creationand participatory management. Bez dostatečné problémové analýzy nasměrované na místnísociálně-ekonomické podmínky (kterou pro projekt BIORESET zajistí spoluřešitel AMBIS)nelze KČOV ve třetích Zemích úspěšně provozovat.
3.1.4 Relevantní okruh uživatelů (trh) pro uplatnění výsledků
Díky rekognoskaci poptávky po možnosti využití výstupů projektu BIORESET (Září 2016duben 2017) by konsorcium projektu mohlo v horizontu nadcházejících 5-ti let po dokončeníprojektu obdržet objednávky pro aplikaci poloprovozu BIORESET na různých lokalitách, jak v
České Republice, tak i v Zahraničí: vČeské Republice pro cca 20 míst (obce, nemocnice,vinařství, bramborářství), v zahraničí: předpokládáme aplikační možnosti na Slovinsku,Západním Balkáně, v Latinská Americe (vinařství) a Asii (využití Zasakování přečištěných vodse Zohledněním participativního managementu).
Z provedeného průzkumu vyplynuío, že KČOV vsoučasnosti v České Republice sloužípřevážně pro čištění městských a domovních splaškových vod jako hlavní stupeň čištění.Minimum KČOV je navrženo jako dočláťovací stupeň a pro čištění jiného druhu odpadní vody.
Projekt BIORESET rozšíří možnosti využití KČOV i na odpadní vody ze skládek s těžkýmikovy, na odpadní vody s vysokým obsahem živin Z vinařské produkce I jiné rostlinné výroby,případně dodá návrh možností využití i pro čištění odpadních vod svybranými farmaky.Důležitý přínos projektu je i v metodice úspěšné plošně aplikace KČOV ve třetích zemích typuNepál a Indie (kde odpadní vody Z domácností výrazně znečišťují zdroje podzemních vod) Zavyužití sociálně - antropologického přístupu a techniky participativního řízení, které umožníaktivní účast cílových skupin a komunit a tak Zajistí dlouhodobou udržitelnost řešení.
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Dopady aplikace výsledků budou souviset s aplikovaným výzkumem. který bude probíhat v
rámci jednotlivých WP projektu. Předpokládáme. že tyto dopady budou vysoce pozitivní a to v
rámci konkurenceschopnosti hospodářství a rozvoje společnosti České Republiky.
Riziko nezájmu o projekt BIORESET, jeho poloprovozy KČOV a jeho plánovaný způsob
komercializace nepředpokládáme, protože se jedná o velmi ekonomické řešení přečištěnl
odpadních vod. vhodné pro všechny typy konečných uživatelů. V rámci WP 2018 - 2020
programu HORIZON 2020 (např. v rámci pracovního programu pro rok 2020 - 805-25-2020:
Enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality of water in cities
(international cooperation)) resp. následné vrámci FP9 bychom pak rádi začlenili naše
zkušenosti získané v projektu do odpovídajících výzev a tak nadále upevnili mezinárodní
dimenzi související vědecko-výzkumné spolupráce.
Zároveň je potřeba zdůraznitI že BIORESET bude klást velký důraz na mezioborovou
spolupráci a zapojení sociálních aspektů do výzkumu. Participativní přístup představuje
klíčový moment celého projektu. protože pilotní případy budou vedeny v inovačnlmI
participativnlm duchu a budou zahrnovat technický personál i Zúčastněné subjekty. Subjekty
budou zapojeny Od stádia budování poloprovozu až po diskusi nad výsledky modelu a
případně následné aplikace poloprovozu in situ. Pro každý jednotlivý případ budou
zorganizovány centrální skupiny klíčových hráčů na pilotní lokalitě, v nichž budou zastoupeny
příslušné subjekty (zástupci konečných uživatelůı cílových skupin i partnerů projektu). Tento
přístup zvýší důvěryhodnost údajů a výsledků poloprovozů. využitých pm uskutečnění
koncepce na místní a regionální úrovni.
Efektivní transfer výsledků bude vyžadovat jasný plán odborného Školení. se kterým se
v projektu také počítá jako s nezbytným výstupem vrámci WP6 (školení technického
personálu v rámci udržitelnosti poloprovozů).

3.1.6 Předpokládané výsledky řešení projektu

4. Výsledky definujíıe a kvantlfikujte níže:
O i 000tlsKčve2. roceposkončenlZvýčení tržeb v tls. Kč projektu. o 3 000 tíslce Kčv násbdrıy'ch letechO 500tlaKčve2. roce poskončenl

Zvýěení zisku v tis. Kč projektu, o 1 000 ve 3. roce poskončení projektu. další zvýšení flsku
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lze očekávat I v následných 2 letech,o cca 4 000 tisíce Kč.
4,6% ve 2. roce po skoněení projektu.5,8 ve 3. roce po skoněenl projektu.oěekáváme další mírný nárůst lv dalších 2 letech.

Podíl tržeb z realizace zisku %
Výsledky aplikovaněho výzkumus kódem „P“; „F"; „G"; „R", nebo 3x Z poiop.„Z“
Předpokládaná doba návratnostivložených finančních pmrrøđkü 9°C“ mkù D° 4 k“ p° sk°"će"' menu“

Výstupy projektu však nepochybně budou i tržní výhodou a budou přínosem i v zakázkách,kde budou hrát pouze pomocnou roli. Tyto tržby nejsou zobrazeny. Zde povede uplatněnívýstupů programového projektu ke snížení nákladů a k růstu rentability příjemce. Vyššírentabilita sekundárně povede k dalšímu přírůstku pracovních mist.
Projekt BIORESET povede i k nárůstu Obchodních případů souvisejících s dílčími výstupyprojektu a inspekční i Znaleckou činnosti expertů firmy. Tyto zakázky však nejsou v tabulceZahmuty, i když svým ekonomickým efektem Značně navýší tržby a rozšíří pracovní možnostiminimálně o jedno nové pracovní místo na úrovni technika.
Předpokládaný technologický postup projektu
BIORESET je výzkumný a inovační projekt se Silným důrazem na využití výsledků výzkumu avývoj provozních nástrojů ve vodohospodářské praxi. Různé klíčové výstupy BlORESETu majíodlišně Ůrovně technologické připravenosti (Technology Reediness Levels. TRL). Pilotníprovozy vyvíjené institucemi v ČR a ve Slovinsku během projektu pravděpodobně dostanoudo poloprovozni fáze (TRL 7-8) a budou sloužit jako Základ pro vytvoření užitného vzoru. Novápojetí kořenových čistíren odpadních vod v zemích Třetlho světa budou demonstrovánav případové studii v Nepálu či indii (TRL 5-6). Experimentálnš budou prokázány adaptivnístrategie pro řízení rizík a adaptaci ve vodohospodářstvi (TRL 3) s využitím technikmodelování a Socioekonomického průzkumu.

3.1.6 Zdůvodnění předpokládaných přínosů včetně způsobu jejich dosažení
Oěekáváme, že konečné výstupy projektu zvýší celkovou úroveň (technickou i ekonomickou)
řešitelských pracovišť projektu, a to především voblasti životního prostředí a spolupráces konecnými uživateli (zástupci státní správy, měst ı obcí, pojišťovacích ústavů, provozovatelů
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skládek. nemocnic. MSP z oboru. atd.) a mezinárodními experty z oblasti vodohospodářstvl a
bioremediece. Hlavním přínosem by pak měl být technologický transfer nové technologie.
V oblasti spolupráce a diseminace výsledků. očekáváme. že řešitelé projektu spolu připraví
další projekty v oblasti přírodních rizik a vodního hospodářství. a to v rámci vědy a výzkumu -
v programu EU HORIZON 2020 I FP9. v programu CENTRAL EUROPE. EEA grants ałnebo
dalších programech např. národního rozsahu.
Pobldkový účinek výstupů projektu na následné zvyšování konkurenceschopnosti a
zaměstnanosti u příjemce, spolupříjemoe a vytipovaných konečných uživatelů výsledků
projektu BIORESET bude okamžitý a velmi výrazný díky následujícím skutečnostem:

Pro práci vterénu při aplikaci poloprovozů (a pro vlastní organizaci aplikace na
pilotních lokalitách) bude nezbytně vyškolit minimálně 1 - 2 nová technická pracovníky
u konečných uživatelů. zároveň i nové pracovníky v rámci partnerů projektu, kteří by
inovaci školili a implementovali v praxi přímo u konečných uživatelů projektu (zvýší se
zaměstnanost).
Zvýší se konkurenceschopnost ČR v rámci Evropy díky zavádění a transferu
poloprovozu KČOV typu 1. 2 a 3 do praxe (včetně související metodiky).
Potenciál využívání poloprovozu typu 3 a 4 v zahraničí (Asie. Afrika. Latinská Amerika)
je vysoké. protože je pro třetí Země ideální díky svým vstupním podmínkám. KČOV ve
třetích Zemích jsou strategickým artiklem. protože mají výbornou schopnost
odstraňovat organické a nerozpuštěně látky a jejich budování a provoz jsou relativně
jednoduche i levně. Kjejich řízení není potřeba elektrická energie (která je obecně
v Nepálu a Indii nedostatkovým zbožím). ani složité počítače a neobsahují mechanická
součásti. které by bylo potřeba opravovat a dovážet Z EU. Navíc fungují velmi dobře. a
to bez ohledu na roční období. srážky a teploty.
VrándmODNÍZDROJEdábdojdekemýšenlcdkwéčásflqmbčměmVaValiwýšení
nákladů na VaVal vynaložených příjemcem vyjádřené jako podíl celkového obratu. V rámci
projektu BIORESET dojde ke zvýšení finančního objemu. který VODNÍ ZDROJE do RTD
aktivit každoročně orientuje o cca 10%. V případě přípravy návazněho projektu do
programů HORIZON 2020, FP9 aı'nebo jiného programu. dojde ještě k posílení
výzkumné činnosti firmy o dalších 5.
U spoluřešitele Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS. a.s.
dojde ke zvýšení zájmu studentů o studium právě na této vysoká škole. díky
odbomámu Zázemí, aplikovaným zkušenostem a možnostem spolupráce vrámci
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studentských prací při výzkumu a studií uživatelů a legislativně - kulturních podmíneka marketingových nástrojů v různých Zemlch Evropy i ve třetím svété.
Předpokládané přínosy budou dosaženy díky stávajícím odborným zkušenostem partnerůprojektu a jejich intenzivní spolupráci na projektu, dále také díky důsledné a orientovanédiseminaoi dílčích i konečných výsledků projektu a jejich diskuzi v kontextu konkrétníchekonomických i sociálních podmínek potenciálních konečných uživatelů. Nedílnou součástíaplikace poloprovozù in situ budou také školení, zaměřená na konkrétní uživatele a jejichpodmínky reálného technologického transferu.

3.1.7 Relevantní okruh uživatelů výsledků řešeníRelevantní okruh uživatelů byl diskutován již v kapitole 3.1.4. Jak již zde bylo zmlnšno, ksoučasným hlavním zájemcům o využití výstupů projektu jsou tito konkrétní konečnl uživatelé:obce, nemocnice, provozovatelé skládek, pojišťovny, malé a střední podniky z různýchodvětví, státní správa, komunity ve třetích zemích. Hlavním přínosem by mélo být vytvořenísérie poloprovozù BIORESET a definice „best practioes" pro jejich transfer do obdobnýchzájmových lokalit.

3.2 Popis cílů projektu
Hlavním cílem projektu BIORESET bude navržení technologie řízené bioremediaoe proodstraňování vybraných problematických druhů Znečištění (těžké kovy, farrnaka, fosfor adusík) ajejí poloprovozní aplikace in situ. Tento cíl bude dosažen pomocí 6 pracovních balíčků:

ı WP1: Řízení projektu, koordinace spolupráce s konečnými uživateli.o WP2: Definice pilotních lokalita požadavků konečných uživatelů (zpracování podkladůpro technická řešení jednotlivých poloprovozù)
o WP3: Poloprovoz (definice možností využití KČOV v rámci různých pilotních oblastí,vlastní technické řešení)
- WP4: Diskuze možnosti zasakování přečištěných odpadních vod na vybranýchpilotních lokalitách
- WPB: Aplikace poloprovozù v praxi, verifikacejejich funkčnosti.
o WPB: Diseminace výstupů projektu, přípravu transferu technologií (školící aktivity).
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Harmonogram prgigktu:
WP1 a WPB budou horizontální aktivity` které poběží po celou dobu projektu (2018 - 2021).
Ostatní WP budou vertikální aktivity s následujícím rozložením:
Etapa 1 (rok 2018): WP2, WP3 (pracovní balíček WP2 bude v roce 2018 dokončen, WP3
bude pokračovat ještě v roce 2019 kdy bude dokončen)
Etapa 2 (rok 2019): WP3 (dokončen), WP4 (bude dokončen v roce 2020)
Etapa 3 (rok 2020): WP4 (dokončen). WP5 (WP5 bude dokončen v 2021).
Etapa 4 (rok 2021): WP5 dokončen, zakončení i WP1 a WP6.
Konkrétní ' tu ro e o l rac vníc alíč :
V rámci WP1 budou vyhotoveny následující výstupy: zprávy, Oponentní řízení, diskuze dílčích
výstupů projektu s potenciálními konečnými uživateli. setkání participantů projektu: Kick-off
meeting v Praze v sídle koordinátora VODNÍ ZDROJE 8.8., na jaře 2018 (červen 2018),
následně setkání v sldlech partnerů nebo na pilotní lokalitě - v roce 2019: ve Slovinsku v sídle
GEOKO, v roce 2020 na poloprovozu pravděpodobně v Nepálu (Petan) a v roce 2021: v Praze
v sídle spoluúčastníka Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut- AMBIS, a.s.
Výstupy WP2: Souhrnná zpráva - Definice pilotních lokalit a požadavků konečných uživatelů.
Zpráva bude integrovat dvě části: Technický popis řešení a Popis komunikace s místními
uživateli, návrh ,Participatory managementu“ na pilotních lokalitách, který maximalizuje
úspěšnost a udržitelnost projektových výstupů (zajištění funkčnosti poloprovozů i po skončení
projektu).
Výstupy WP3: Konstrukce poloprovozů (Pilot 1I 3 a 4) a poloprovozu nebo fyzikálního modelu
v rámci Pilotní lokality 2. 0 tom, jaký typ výsledku v rámci pilotní lokality I,Farmaka" vznikne,
bude rozhodnuto v průběhu etapy E001 na základě vybrané pilotní lokality a možnosti
zasakovánl (které není zlegislativnlho pohledu vČR samozřejmostí a dále závisí i na
podmínkách provozovatele nemocnice nebo jiného objektu, který bude Zdrojem odpadních
vod. Farmaka jsou totiž považována za velmi citlivý problém a nelze předem předpokládat
přístup konečných uživatelů). Do konce roku 2019 budou zkonstruovány minimálně 3
poloprovozy na pilotních lokalitách definovaných ve WP2` Z nich 1 v ČR (Poloprovoz 3 na
pilotní lokalitě č. 3 v oblasti přečištění vod ze zemědělství l vinařství zodpovídajl VODNÍ
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ZDROJE, a.s.)I 1 ve Slovinsku (Poloprovoz č. 1 pro přečištění vod s obsahem těžkých kovů -zodpovídá GEOKO) a Poloprovoz zasakování přečištèných odpadních nebo Srážkových vodv rámci odstraňování bakteriologickěho a organického znečištění na lokalitě ve tl'etí zemi(pravděpodobně Nepál) - zodpovídá organizace VODNÍ ZDROJE, a.s..
Výstupy WP4: Návrh zasıkování přečlštěných odpadních vod na 1-2 pilotních lokalitách.
Výstupy WPS: Testování poloprovozů v praxi, monitoring efektivnosti jednotlivýchpoloprovozů, vytlpovánl podobných lokalit pro potenciální transfer technologie.
Výstup WP6: Disemlnaćní materiály (leafletyı propagační film, články), školení technickéhopersonálu v rámci udržitelnosti poloprovozů, prezentace na konferencích, workshopeoh abilaterálních jednáních. příprava infrastrukturálnlch projektů i projektů mezinárodní spoluprácemimo Evropu (HORIZONT 2020 l FP9| národní programy v CELAC I Nepálu a Indii, atd.).

3.3 Etapy a výsledky projektu

DílčíOHIM Zahájení-(kzılıılaııııd Výsledek ukončen' výsledku Název etapy Název výsledku
rekj _ _ Definice pilotních lokalit a požadavkůvoo1 05-2018 12 2018 konečných a I 'ů

Pilotní lokality a konećnl5001 woz 05-2018 -12-2018 uživatelé Leaflet v óeštlně. angličtině
vim 05-2010 - 00-2018 Kick-off projektu v Praze

Článek ve sbomlku shmıllcl výsledkyW“ °3'2°1° '1mm výzkumu v letech 2018 a 2019
vooe 05-2019 - 12-2019 _ Fílm - 1 .část5002 Vlastní technıcká lešení
vuoe 01-2019 -12-2010 Konstrukce poloprovozů
V001 11-2010 - 12-2019 Kontrolní den - workshop Slovinsko
Woe 01-2020 -12-2020 Poloprovozy v ČR a na Slovinsku funkcni

_ Uvedení poloprovozů do Poloprovoz zasakovánl sráżkových vodE000 V009 05-2020 12-2020 provozu funkční
V010 03-2020 - 12-2020 FIIm - 2.ceet
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v011 010-2020 - 12-2020 Workshop na vybraném poloprovozů
Článek ve sborníku shmujlcl aktlvltyv012 01-2020 - 12-2020 poloprovozů

vim 10-2020 - 12-2020 Leafiet v češtině a angličtině
_ Informační materiály pro provozovatelev014 05-2020 12-2020 poloprovozů

E004 vmı 01-2021 -12-2021 Poloprovozy v praxi Verlflkace funkčnosti poloprovozů akonečných uživatelů| souvisejícl ikolenlv010 03-2021 - 12-2021 W'mkam' HH' 'mkënwu Film - dokončonl sbemeho fllmu
wrr 010-2021 - 12-2021 Workshop v ČR. Praha
v01ı 01-2021 -12-2021 čıánek ve nborniku ahmujıni aktivity projektuBIORESEI
v010 00-2021 - 12-2021 Leaflety
V020 05-2021 -12-2021 Marketingový plan

Etapa řešení E001
3.1.1 Identiflkační člslo etapy

E001
3.1.2 Název etapy

Pilotní lokality a konečnl uživatelé
3.1.3 Popis etapy
V rámci etapy proběhne celý pracovní balíček WP2 a bude zahájen WP3. V rámci WP2: Definice
pilotních lokalit a požadavků konečných uživatelů (zpracování podkladů pro technická řešení
jednotlivých poloprovozů) proběhne výběr konkrétních pilotních lokalit věech diskutovanýoh typů ,Těžké
kovy' (lokalita 1)I .Farmaka' (lokalita 2). „Zemědělství“ (lokalita 3) a IOrganické znečištění' (lokalita 4)
a zároveň i analýza konečných uživatelů a všech ı,hrát':ı.'ı", kteří se na zvolených lokalitách pohybují a
ovlivňují hospodaření svodami a jejich kvalitu nebo by sami mohli být ovlivněni potenciálními
poloprovozý` jejichž technické řešení se začne připravovat v ramci WP3 (Poloprovoz). Navazně na
definici lokality a problému budou zpracovány podklady pro technická řešení jednotlivých poloprovozů
(detailní rozbor systémových možností z hlediska požadovaných funkci. uživatelů. nutných pracovních
činnosti, způsobů monitoringu a potřebných zdrojů). Bude rozhodnuto - v závislosti na volbě pilotní
lokality I.Farı'rıaka", jestli bude výstupem projektu na těto lokalitě poloprovoz nebo fyzikální model.
V případě pilotních lokalit č. 3 (odpadní vody ze zemědělství l vinařství příp. jiná rostlinná výroba jako
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bramborářstvl) a Č. 4 (aplikace KČOV ve třetí zemi svyužitlm zasakováni přečištěných vod aparticipatory managementu) proběhne diskuze aktivit v rámci aplikace participativního řízení a budezahájena intenzivní spolupráce s konečnými uživateli jak na pilotních lokalitách, tak i v rámci regionu.Hlavním výstupem etapy E001 bude V001: Definice pilotních lokalit požadavků konečných uživatelů,kde budou jednotlivě pilotní lokality detailně charakterizovány, včetně výčtu jejich problémů a možností
řešení vrámci projektu BIORESET, budou Zde definovány i cílové skupiny a potenciální konečnluživatele, včetně nastaveného způsobu spolupráce v nadcházejících letech. Dalšími výstupy budepodpůrný diseminační materiál| který se bude na pilotních lokalitách využívat při práci s konečnýmiuživateli a Kick-off meeting BIORESET v Praze, kde bude nastavena strategie celého projektu spolus ustavením Advisory Board nezávislých odborných konzultantů.

3.1.4 Termíny řešení etapy
ı Zahájení řešení etapy: 05/2018ø Ukončení řešení etapy: 12/2018

3.1.5 Diıčı ciıø etapy
o Výběr pilotních lokalit 1 až 4 a navázání spolupráce s konečnými uživateli
ı Nastavení spolupráce na pilotních lokalitách a definice l příprava pilotních lokalit v ČR,SlovinskuI a třetí zemi vcetně Zdůvodněnl výběru.

3.1.6 Výsledky etapy, jejich forma zpracování a předání do IS VaVaI
Vznikne 1 zpráva (výsledky typu O - ostatní), podpůrný informační materiál v češtině a angličtině- informační leaflet (O). Organizace Kick -ofí meeting projektu v Praze (Workshop), kde budedefinována Advisory Board projektu, strategie postupu prací v roce 2018l strategie spoluprácepartnerů i dlouhodobá strategie projektu BIORESET.

3.1.7 Formy výsledku podle struktury databáze RIV v etapě řešení E001 (ldentiřikace výsledkůs přihlédnutím ke kriténřlm splnění cílů programu viz „Pflmčka l-E_lNTER-EUREKA uchazečekap. 2.1Ir
Výsledek Druh výsledku RIV Předpokládaný počet

V001 0 1
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V003 W 1

Etapa řešení E002
3.3.1 ldentiflkační číslo etapy

E002
3.3.2 Název etapy

Vlastní technická řešení
3.3.3 Popis etapy
V roce 2019 bude zahájená intenzivní spolupráce na vybraných pilotních lokalitách projektu,
definovaných v roce 2018 a vlastní příprava zvoleného technického řešení. Etapa bude zaměřena
založena na dílčím výstupu WP3 z roku 2018 - definici možností využití KČOV v rámci různých pilotních
oblastí a zaměřena především na vlastní technické řešení jednotlivých poloprovozů nebo modelů na
pilotních lokalitách: Poloprovoz 1` Poloprovoz 2, Poloprovoz nebo fyzikální model 3. Návrh poloprovozu
4. Pro každý jednotlivý pilot budou :organizovaný regionální centrální skupiny. v nichž budou zastoupeni
zástupci cílových skupin i partneři. Centrální skupiny budou diskutovat podmínky konkrétních pilotů a
využití výstupů projektu BIORESET v reálných lokálních a regionálních podmínkáchI e přihlédnutím ke
stávající legislativé a exlstujlclm barierám. Tento přístup zvýší důvěryhodnost údajù a usnadní instalaci
poloprovozů ijejlch následný úspěšný provoz v roce 2020.
Dalšími výstupy etapy E002 bude Workshop týmu ve SlovinskuI článek ve sbomlku konference
(pravděpodobné WRM 2019) a podpůrný diseminační materiál - krátký film (1. část), který ilustrativné
zachytí spolupráci na jednotlivých pilotních lokalitách a přípravu vlastních technických řešení (max. 10
minut): film bude využit jednak pro diseminační účely, jednak se stane součástí celého audiovizuálního
celku. který bude vytvořen v rámci etapy E003.

3.3.4 Termíny řešení etapy
0 Zahájení řešení etapy: 0112019
ı Ukončení řešení etapy: 1212019

3.3.6 Dílčí cíle etapy
ı Pilotní lokalita 1 - konstrukce poloprovozu
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o Pilotní lokalita 2 - příprava fyzikálního modelu (nebo poloprovozu)v Pilotní lokalita 3 - konstrukce poloprovozu
- Pilotní lokalita 4 - návrh zasakovacího zařízení

3.3.6 Výsledky etapy, jejich forma zpracování a předání do IS VaVaI
ı Příprava odborného článku ve sborníku a souvisejícího příspěvku na mezinárodní konferenci (D)I
ı Konstrukce vlastních poloprovozu in situ - dokumentace v podobě reportu (O)
ı Dokumentační film z pilotních lokalit - 1. část AI
ı Kontrolní den na Slovinsku (W).
3.3. 7 Formy výsledku podle struktury databáze RIV v etapě řešení E002 (identifikace výsledkůs přihlédnutím ke kritériím splnění cílů programu „Příručka I-E_iNTER-EUREKA uchazečekap.2.1"

VVSI°d°k Druh výsledku RIV Předpokládaný počfltvoo4 D .Ivoos Avooe o 1voo'r W

Etapa řešení E003
3.3.1 Identifikační číslo etapy

E003
3.3.2 Název etapy

Uvedení poloprovozů do provozu
3.3.3 Popis etapy
Vývoj a úvodní testování funkčnosti poloprovozu na vybraných pilotních lokalitách v ČR. na Slovinsku atřetí zemi. V etapě E003 proběhne dokončení konstrukce poloprovozu (opravenl případných
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konstrukčních problémů) a sběr dat vrámci provozu poloprovozůI zapojení přímých uživatelů do
provozu. příprava informačních materiálů pro provozovatele a jejich úprava do konečné verze. V ramci
zprovoznění poloprovozů proběhne ekonomické posouzení aplikace poloprovozů pro následný
potenciální transfer na obdobné lokality` případně pro stanovení úspor při vlastním provozu. V rámci
E003 budou zohledněny připomínky členů Advisory Board k technické aplikaci jednotlivých poloprovozů
a jejich nastavení v dlouhodobém časovém horizontu.
Český řešitel a další řeěitel budou zodpovědní za konstrukci a funkčnost poloprovozů v ČR a třetí zemi.
Slovinský partner pak za poloprovoz ve Slovinsku.

3.3.4 Termíny řešení etapy
- Zahájení řešení etapy: 01/2020
- Ukončení řešení etapy: 122020

3.3.5 Dílčí cíle etapy
n Poloprovoz CR - pilotní lokalita 3
o Poloprovoz třetí země - pilotní lokalita 4
ı Fyzikální model l poloprovoz na lokalitě 2

3.3.6 Výsledky etapy, jejich forma zpracování a předání do lS VaVal
ı V rámci etapy vzniknou pod českým vedením 2 poloprovozy (Z) a 1 fyzikální model nebo

poloprovoz. Protože typ výsledku u lokality .Farrnaka'ı bude definován až v 1. roce projektu
v závislosti na zvolené lokalitěI uvádíme zatím typ výsledku jak O. (Ve Slovinsku` pod slovinským
vedením vznikne další poloprovoz).

ı Informační materiály pro provozovatele poloprovozů -textové informace pro optimalizaci provozu
a jeho udržítelnost v dlouhodobém časovém horizontu, po skončení projektu (O).

ı Dale vznikne příspěvek pro konferenci (článek ve sborníku - D), shmující výzkum v rámci konstrukce
poloprovozů a definice jejich ekonomické posouzení, Leaflet projektu (O) a film - 2.čést (A).

o V závěru projektu bude uspořádán workshop (W) na vybrané pilotní lokalitě (předpokládáme Nepál).
3.3.7 Formy výsledku podle struktury databáze RIV v etapě řešení E003 (rdentifikace výsledků

spfihlédnutfm ke kritériím splnění cílů programu „Pñručka í-E_lNTER-EUREKA uchazeče
kap.2.1“
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výsledek Druh výsledku Rlv Předpokládaný počet
V008 Z + O (ČR) ˇ + 1
voos Z 1
vo10
vo11
v012
v13

0
0

0
ă

>

V14

Etapa řešení E004
3.3.1 ldentlflkační číslo etapy

E004
3.3.2 Název etapy
Poloprovozy v praxi konečných uživatelůI verifikıce jejích funkčnosti
3.3.3 Popis etapy
V etapě E004 proběhne monitoring efektivnosti jednotlivých poloprovozù. diskuze jejich ı.užitečnosti'ıpro konečně uživatele a vytipovánl podobných lokalit pro potenciální transfer technologie poskončení projektu. Vrámci průběžného sběru dat a verifikace funkčnosti poloprovozù budouzorganizovány na jednotlivých lokalitách i školící aktivity a ověřování dílčích výstupů projektuvrámci vybraných pilotních územích pro následné využití. Budou zohledněny připomínky členůAdvisory Board k technické aplikaci jednotlivých poloprovozù a jejich nastavení vdlouhodobem
časovém horizontu a také jejich návrhy pro market uptake a transfer výsledků na další zájmováúzemí. Další účastník projektu (Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut -AllllBlSI as.)na základě doporučeníl zkušeností a socio-ekonomického výzkumu vypracuje marketingovouanalýzu pro podporu obchodních příležitostí BIORESET od roku 2022.
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Český řešitel a další řešitel budou zodpovědní za konstrukci a fu nkčnost poloprovozü v ČR a třetí
zemiI Slovinský partner pak za poloprovoz ve Slovinsku.

3.3.4 Termíny řešení etapy
Zahájení řešení etapy: 01I2021
Ukončení řešení etapy: 12I2021
3.3.6 Dílčí cíle etapy
Pøıøprøvoz CR - piıøtnı lokalita 3
Poloprovoz třetí země - pilotní lokalita 4
Fyzikální model l poloprovoz na lokalitě č.3

3.3.6 Výsledky etapy, jejích forma zpracování a předání do IS VaVsI
Školení konečných uživatelů na pilotních lokalitách 3 (resp. 2 a 3). 4; Slovinský partner zajistí školení
ve Slovinsku (pilotní lokalita 1). O výsledku průběżněho sběru dat, verifikace funkčnosti poloprovozù
a pořádání školení vznikne výsledek V015 -technická zpráva (O)
Marketingový plán - výsledek V20 (O).
Příspěvek pro konferenci (článek ve sborníku - D), shmujícl celý výzkum projektu BIORESET.
Leaflet projektu (O) a časosběmý film (A). V rámci tohoto filmu bude využito i části filmu
z předcházejících let tak` aby mohl vzniknout celistvý dokument prezentující aktivity BIORESEI' na
pilotních lokalitách. Tento film poslouží pro market uptake výsledků projektu.
V závěru projektu bude uspořádán konečný workshop (W) v Praze (ČR).
3.3.7 Formy výsledku podle struktury databáze RIV vetapě řešení E004 (identifikace

výsledků s přihlédnutím ke kritériím splněn! cílů programu „Pñmčke I-E_lNTER-EUREKA
uchazeče kep.2. 1'

Výsledek Druh výsledku RIV Předpokládaný počet
V015 O 1
V016 A 1
V017 W 1
V018 D 1
V19 0 i
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Etapa řešení E005
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4. Strategie a metodika řešení projektu
Projekt bude řešen po dobu 44 měsíců (květen 2018 - prosinec 2021) ve 4 (ročních) etapách,
složených z následujících 6 pracovních balíčků (WP):

WP1: Řlzenl projektu. koordinace spolupráce s konečnými uživateli.
WPZ: Definice pilotních lokalit a požadavků konečných uživatelů (zpracování podkladů pro
technická řešeníjednotlivých poloprovozù)
WP3: Poloprovoz (definice možností využití KČOV v rámci různých pilotních oblastí,
vlastní technické řešení)
WP4: Diskuze možnosti zasakování přečísténých odpadních vod na vybraných pilotních
lokalitách
WPB: Aplikace poloprovozù v praxi. verifikace jejich funkčnosti.
WPB: Diseminace výstupů projektu. přípravu transferu technologii (školící aktivity).

4.1 Metodický postup a použité metody

Umělé mokřady jsou systémy. které jsou navrhovány a stavěny tak` aby při čištění odpadních
vod byly využívány procesy. které problhajl v přirozených mokřadech. Umělé mokřady se
rozdělují především podle druhu použité vegetace a způsobu průtoku odpadní vody.

ı Systémy s plovoucl vegetacl využívajl především vodnl hyacint (Elchhomía
crassı'pes) a okřehky (Lemna spp.). Zkušenosti ukázaly, že provoz těchto systémů je
velmi neekonomický (nutnost pravidelného sklizenl biomasy a následné využití
biomasy. nutnost intenzivního provzdušňovánl pro více zatížené systémy) a navíc růst
rostlin je velmi Iimítován klimatickými podmínkami. Vhodné pro tropické a subtropické
oblasti kde je vodnl hyacint schopen celoročně plného růstu.

o Umělé mokřady s rostlinami s plovoucíml listy (např. lekníny Nymphaea spp.
nebo stulíky - Nuphar spp.) jsou využívány pouze ojediněle.

ı Uméíé mokřady s ponořenou (submerznl) vegetacl se uplatňují stále ve větší míře
po celém světě. Vzhledem k fyziologické povaze rostlin je však nezbytné nutné. aby
voda neobsahovalı vyssi koncentrace nerozpušténých látek a nebyla limitována
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fotosyntéza rostlin nedostatkem světla. Navíc submerznl rostliny preferují vodu svyšším obsahem rozpušténého kyslíku. Z těchto důvodů se tyto Systémy používajípředevším na dočišťování odpadních vod případně pro odpadní vody s nízkýmobsahem organických látek.
- Systémys vynořenou (emerzní) vegetacíjsou využívány nejvíce. Lze je dále rozdělitpodle toho. zda je nebo není přítomna volná vodní hladina. Umělé mokfady s volnouvodní hladinou se nazývají umělé mokřady s povrchovým tokem. Tyto mokřady sepoužívají po celém světě, nejčastěji však v Severní Americe, kde jich je v současnostiv provozu přes 10 tisíc. Při tomto způsobu Čištění je znečištění odstraňováno ve vodnímsloupci mělkých nádrží, které jsou prorostlé mokřadní vegetacl. Systémy bez volněvodní hladiny, jinak také nazývané systémy s podpovrchovým tokem, jsouv současné době nejvíce používanýml umělými mokl'ady a podle průtoku se dále dělína systémy s horizontálním průtokem (tzv. kořenové čistírny, KČOV) a systémy svertikálním průtokem. Kromě směru průtoku odpadní vody je hlavní rozdil v tom, žedo horizontálního systému, tj. do kořenové čistírny, přitěká odpadní voda kontinuálně,do vertikálnlho systému je dávkována přerušovaně na povrch filtračního lože. Na rozdílod horizontálního systému, který pracuje na gravitačním principu` pro vertikálnísystémy jsou nutná čerpadla a složitější rozvodné zařízení. aby bylo dosaženo dobrédistribuce odpadní vody. V současné době se používají kombinace vertikálního ahorizontálního systému, případně dalších typů umělých mokřadü a v literatuře jsou tytosystémy označovány jako „hybridní“ nebo „kombinované“.

Základním principem fungování Kořenových Čistiren Odpadnlch Vod (KČOV) je horizontálníprůtok odpadní vody propustným substrátem, kterýje osázen mokřadními rostlinami.
Při průtoku odpadní vody filtračním materiálem (tzv. filtrační lože) dochází kodstrañováníznečištění kombinací fyzikálních, chemických a biologických procesů. Před vlastní kořenovou
čistírnu je vždy nutné Zařadit mechanické předčištěni, které je pro tento typ čištění velmidůležité. V případě nedokonalého předčištění se dostatečně neodstraní nerozpuštěně látky,které mohou následně ucpat vlastní filtrační lože. Pro domovní čistírnu postačuje jednoduchýseptlk nebo usazovacl nádrž. Je však možné využít i různé intenzifikované septiky nebodomovní anaerobní filtr. Pro malé obce je nejvhodnější kombinace česll a štěrbinové nádrže,vpřípadě jednotné kanalizace (splašky společně sdešt'ovými splachy) je nutné oddělitdešťové přívaly a Zařadit lapák písku` případně i štěrku. Filtrační lože je většinou 60 až 80 cmhluboké a substrát musí být dostatečně propustný, aby nedocházelo k ucpávání.
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Kořenově Čistírny jsou dimenzovány tak aby bylo zajištěno dostatečně odstranění organických
a nerozpuštěných látek. Plocha kořenových políje navrhována podle rovnice (1)I která vychází
Z reakce prvního řádu pro pístový tok při odstraňování BSK:
Ah = Qfl(|n Cn -In CQIKBSK
Kde:
Ah = plocha filtrašních poli (m2)
Qfl = průměrný průtok odpadní vody (m3ld)
Cn koncentrace BSK; na přítoku na filtrační pole (mg/l)
C: = požadovaná koncentrace BSKø na odtoku (mglí)
KDSK = rychlostní konstanta (mld)
Tato rovnice byla navržena Kickuthem v Německu v polovině 70. let 20. století a je s úspěchem
používána dodnes. Změnila se pouze hodnota konstanty KflsK. Hodnota 0.19 m d'1, kterou
původně navrhl Kickuth a jejímž výsledkem byla příliš malá plochal byla na základě výsledků
z více než jednoho sta provozních kořenových čistíren ve Velká Británii a Dánsku změněna
koncem 80. let na 0.1 m d-1. |. V současnosti se pro zajištění kvalitní účinnosti Čištění používá
spíše hodnota 0,075-0.085 m d“1. (např. pro městské a domovní splašky vychází s použitím
těto rovnice plocha filtraćních polí cca. 5 m2 na jednoho připojeného obyvatele).
Te hnick še I:
Projekt „Využití řízená bioremediace pro Odstraňování specifických druhů znečištění“ bude
testovat možnosti využití KČOV pro některě specifickě oblasti f polutanty tak. aby mohlo dojít
k rozšíření výsledných technických aplikací ve formě poloprovozu i pro jině konečně uživatele
než jsou běžní producenti splaškových vod. splachových vod a vod ze zemědělské živočišná
výroby. Dojde tak k rozšíření potenciálního trhu pro bioremediaci odpadních vod ze skládek
s obsahem těžkých kovůI odpadních vod z nemocnic a odpadních vod z intenzivní
zemědělské výroby. NavícI díky sociálně antropogennímu výzkumu a vzorově spolupráci
zacíleně na konečně uživatele ze třetích zemí (Indie nebo Nepál) dojde k rozšíření využívání
KČOV i do AsieI případně Latinská Ameriky.
Projekt povede ucelený výzkum aplikace KČOV pro následující znečištění:
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1. Vody obsahující těžké kovy2. Vody obsah ující fannaka3. Vody z rostlinné výroby - vinařství, případně ijiných zdrojů.
Navíc bude testováno i využití KČOV ve třetích zemích, v rámci strategie „water re-use" asouvisejícího odstraňování bakteriologického a organického Znečištění, doplněnéhozasakovánlm přečištěných vod: 4. Aplikace KČOV za podmínek třetích zemi (při využitízasakování přečlštěných vod a „participatory managementu" - zapojení místníchzájmových skupin a komunit).
Pro každý z navržených „netypických“ kontaminantů resp. lokalit bude vybráno pokusné územíve Slovinsku (pilot 1), ČR (pilot 2), ČR (pilot 3) a třetí zemi (Nepálu/Indii - pilot 4). Každáz pilotních KČOV (1 až 4, s možnou výjimkou u lokality č. 3, kde v závislosti na Zvolené lokalitěmůže být řešen pouze fyzikální model a simulace poloprovozu) bude navržena jako poloprovoza všechny poloprovozy budou detailně popsány (metodika konstrukce a provozu) a následněbudou specifikovány podmínky transferu na obdobné lokality případně „market uptake" nazákladě uzavřených „Memorandum of Understanding“. Jednotlivé poloprovozy budou popsánypředevším se zaměřením na následující technické informace a specifikace podmínek:

o Distribuce Odpadní vody (přívod odpadní vody, umístění přívodu odpadní vody,prevence l řešení kolmatace filtračního pole, minimalizace výskytu Zkratových proudů,množství odpadní vody).
o Využitá vegetace (výběr mokřadních rostlin nejvhodnějšlch pro danou lokalitu aznečištění, načasování sklizně vegetace a její využití, aplikace kořenových systémůrostlinstva pro přisedlé mikroorganismy, které se jinak nevyskytují ve volně půdě, apřivádění kyslíku do kořenové Zóny, která je většinou anoxická nebo anaerobní.Tolerance znečištění a rychlost růstu vegetace).
o Monitoring lokality (monitoring pozaďových podmínek, monitoring kvality vody na vtokua výtoku, monitoring potřeb pro obsluhu KČOV - sociálních, technických i přírodních).0 Zabezpečení lokality před nežádoucími vlivy, definice podmínek dlouhodobéudržitelnosti (specifikace zodpovědnosti, způsob údržby, výuková a školící činnost).

KČOV na jednotlivých lokalitách se budou lišit, protože budou využívány pro čištění různéhoZnečištění. Zatímco organické látky, stanovené jako BSK5 nebo CHSKCr, jsou odstraňoványběžnými KČOV velmi efektivně (pilot 4), jiné látky (např. fosfor) jsou odstraňovány minimálněa pro jejich efektivní odstranění je potřeba KČOV jiných konstrukčních charakteristik. Pouze
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nerozpuštěně látky budou ve všech typech KČOV odstraňovány stejným způsobem - filtracl a
sedimentací ve filtracnlm loži. Tato sedimentace je obecně velmi efektivní, I když je většina
nerozpuštěných látek zadržována v prvních metrech filtraćnlch polí, což může věst především
při nedokonalěm předěištěnl k ucpávánl lože a následnému povrchověmu odtoku. Nicméně
výměna zasažených ěástl filtracního lože (úzký pruh) je velmi jednoduchá a časově i finanćně
nenáročná. Systematickým monitoringem na pilotních lokalitách bude stanovena hlavní příčina
kclmatace filtraěnlho pole (v rámci prevence) a harmonogram potřebných Zásahů (výměny
filtrů).
Deflnifl pilgmích nalit
Pilot 1: těžká kovy (Slovinsko - odpadní vody ze skládky)
Ze zkušeností (zatím omezených) s touto problematikou lze usuzovat. že eliminace těžkých
kovů na KČOV je vysoká a v průměru dosahuje 80 %, ale míra eliminace silně kolísá mezi
jednotlivými kovy. Výsledky jednoznačně prokazujíı že největší Část (cca 90 %) je zadržena
v sedimentu a v podzemních ěástech rostlin a jen asi 10 % ze zachycenáho množství se
nachází v nadzemní biomaseı přiěemž koncentrace těžkých kovů v listech a stoncích rostlin
jsou jen mírně zvýšené oproti přirozeným lokalitám. Mezi faktory, která mohou nejvíce ovlivnit
zadržování těžkých kovů v KČ-OV` patří přítomnost rozpuštěněho kyslíku ve filtracnlm loži,
koncentrace organických látek, dusitšnanůı železa a manganu v odpadní vodě. Především
přítomnost železa hraje důležitou roli- v aerobních podmínkách je železo oxidováno za vzniku
sraženin oxyhydroxidů železa a v těto sraženině dochází k souběžnému srážení i dalších kovů.
Naproti tomu v anaerobních podmínkách je železo redukováno, ěímž se stává více
rozpustným, za současného uvolñovánl dalších kovů do vody. Za takových podmínek však
mohou redukovaně železo a další kovy reagovat se sirovodlkem, který vzniká redukcí síranů
za silně redukčních podmínek ve filtraěnlm loži; vzniklá simíky se ukládají ve filtračním loži a
plynný slrovodík uniká. což se projevuje nepříjemným zápachem.
Pllot 2: fam'ıaka vodpadní vodě (ČR - odpadní vody zobce snemocnlcl nebo
nemocnice)
Unikátní řešení, kdy díky KČOV dojde kzachycení mikropolutantů (farmak). V souvislosti
s rozvojem laboratorních analytických metod se do popředí zájmu vodohospodářů dostává
otázka tzv. mikropolutantů, které současně běžně čističky odpadních vod (bez terciámlho
stupně čištěníl například s nanofiltrací anebo reverzní osmózou) nejsou schopny efektivně
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odstraňovat. Protože koncentrace farmak v pitné vodě je obecně výrazně nižší než množství,které se například používá při terapiich, většina hygieniků a biologů se shoduje v tom, že jejichkrátkodobý vliv na lidský organismus není významný. Vážným problémem však může být jejichdlouhodobý vliv. Konkrétní studie chronické toxicity po dlouhodobé expozici nízkýmkoncentracím farmak zatim nejsou k dispozici. Lze však očekávat, že některé rizikové skupinyobyvatel, jako například Staří lidé, děti a lidé s poruchami funkce ledvin a jater mohou být natento specifický druh znečištění citlivější. Proto proběhnou pokusy s možnostmi zachycenífarmak v rámci aplikace různých typů KČOV. Pokusy proběhnou v laboratoři (fyzikální model)a v případě úspěšnosti bude vybrána pilotní lokalita in situ.
Pllot 3: odpadní vody ze zemědělství I vinařství nebo jiné rostlinné výroby (ČR případněArgentina)
Zde se zaměříme především na odstraňování fosforu a dusíku typických produktůz přehnojováni. Fosfor je v KČOV odstraňován především adsorpcí a srážením ve filtračnímloži, případně absorpcí rostlinami (a následnou sklizni nadzemní biomasy). Materiály, kterébudou využívány pro filtraci v KČOV pro odstraňování fosforu budou jiné než u běžnýchvariant: použijeme materiály, které mají vysokou sorpční schopnost. například kalcit, termickyexpandovaný jll, jílovité horniny. Pro efektivní odstraňování dusíku v KČOV je zase potřebazvýšit přívod kyslíku do filtračního lože, protože nedostatek kyslíku limituje oxidaci amoniaku(nitrifikaci). Nitrifikace amoniaku je limitována na nejtěsnější okolí kořenů rostlin, ze kterýchdlfunduje kyslík a vzniklé duslčnanyjsou efektivně přeměňovány v anaerobnlch a anoxických
částech filtračního lože na plynné formy duslku (denitrtfikace), které unikají do atmosféry. Propodporu oxidace amoniaku na dusičnany budeme kombinovat KČOV s předřazenými umělýmimokřady s vertikálním průtokem, kde bude docházet k intenzivní nitrifikaci.
Pilot 4: aplikace KČOV ve třetí zemi s využitím zasakování přečlštěných vod aparticipatory managementu.
Mikrobiální znečištění vod, typické pro Nepál nebo Indii, je v kořenových čistírnách zadržovánovelmi efektivně kombinací fyzikálních, biologických a chemických procesů. inovací zde budenavržení dlouhodobé udržitelnosti provozu KČOV. Pilot 4 bude také řešit specifický problémzneškodňování odpadních vod z malých sídel. V těchto případech je často otázkou nejenomvolba vhodné technologie čištění odpadních vod, ale i Způsob nakládání s vyčišténou odpadnívodou. Často totiž dochází k situaci, že pro odvádění vyčištěných odpadních vod z těchtooblastí není k dispozici vhodný povrchový vodní tok. Bud' není k dispozici vůbec, nebo je tak
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málo vodnýI že by se po zaústění vyčištěne odpadní vody prakticky přeměnil na stoku
vyčištěne odpadní vody. Vtěchto případech je vhodně uvažovat o zasakování vyčištěné
odpadní vody přes infiltrační zařízení do půdního a hominového prostředí.
Haflgnggrgm projektu:
WP1 a WPS budou horizontální aktivity. které poběží po celou dobu projektu (2018 - 2021).
Ostatní WP budou vertikální aktivity s následujícím rozložením:
Etapa 1 (rok 2018): WP2, WP3 (pracovní balíček WP2 bude v roce 2018 dokončenI WP3
bude pokračovat ještě v roce 2019 kdy bude dokončen)
Etapa 2 (rok 2019): WP3 (dokončen), WP4 (bude dokončen v roce 2020)
Etapa 3 (rok 2020): WP4 (dokončen)I WP5 (WP5 bude dokončen v 2021).
Etapa 4 (rok 2021): WP5 dokončen` zakončení i WP1 a WPB.

4.2 Analýza rizik ohrožujících dosažení výsledků projektu
Rizika ohrožující dosažení výsledků projektu jsou minimální` díky aktuální potřebě
obdobného projektu v Evropě a zároveň rozsáhlé předcházející zkušenosti koordinátora
projektu BIORESET (Zuzana Boukalová) skoordinací obdobných projektů aplikovaného
výzkumu vprogramu EUREKA i svlastním výzkume v rámci obdobné problematiky
v předcházejících projektech (viz. životopis koordinatorky).
Některá potenciální rizika a jejich minimalizace:
Nekompetentnost řešitelského týmu -toto riziko bylo eliminováno Zařazením předních expertů
od všech partnerských institucí. kteří mají dlouholeté zkušenosti s řízením projektů praktického
i výzkumného charakteru a vysoké Odborné renomě v oboru. Pro případné konzultace je dále
možno přizvat další extemí OdborníkyI kteří přıspějí ke komplexnímu pojetí řešené
problematiky (Advisory Board).
Riziko problémů při spolupráci organizací a jednotlivých účastníků projektu zúčastněné
instituce projektu disponují i řadou dalších odborníků. kteří mohou být v případě potřeby
přizváni k řešení projektu nebojeho dílčích aspektů aniž by byly ohroženy výsledky projektu.

lukavcovah
Obdélník



`

Riziko nedostatečného financování projektu všichni partneři projektu zajistí nezbytnéspolufinancování projektu Z vlastních Zdrojů. Rizika řešení projektu jsou tedy malá. Pokudbude zajištěno jeho financování plánovanou dotací po celou dobu řešení, jsou splněnyvšechny předpoklady k tomu, ze stanovené cíle budou naplněný v plném rozsahu.
Rizlko neúspěchu projektu bude také minimalizováno vhodnou volbou pilotních lokalita dobře naplánovaným řízením projektu:
Řídící skupina (management team, M'D
Řídící Skupina (MT) bude výkonný výbor. který podrobně organizuje a sleduje celkový vývojprojektu. MT se skládá Z vedoucích jednotlivých pracovních balíčků (WP) pod vedenímKoordinátora (Z. Boukalová). Vedoucí pracovních balíčků jsou zodpovědní za prováděnípracovních balíčků včetně organizační a komunikační oblasti a Za provádění všechorganizačních rozhodnutí řídící skupiny.
Dozorčí rada projektu (Advfsoıy Board)
Dozorčí rada projektu bude tvořena 3 zástupci nezávislých odborníků vybraných z klíčovýchsubjektů ve sférách výzkumu, aplikace a řízení (J. Vymazal, P. Fučík, Z. Hrkal - viz. kapitola3.1.1). Advisory Board bude definována na Kick-off meetingu na jaře 2018 v Praze(předpokládáme červen 2018), bude mít poradní roli a bude poskytovat Znalosti a Zkušenostiz vědecké, koncepční a praktická stránky a rovněż formulovat potřeby trhu.
Postup a kontrola kvality
V počáteční fázi projektu budou stanoveny plány uplatnění výzkumu (research implementationplans, RlPs). Jsou to popisy programů jednotlivých Etap projektu (E001ı E002 a E003),založené na popisu práce jednotlivých pracovních balíčků (WP1 až WP6) a obsahujícípodrobně informace o činnostech a jejich časovém vymezení a dále propojení jednotlivýmiúkoly. RIPs budou k dispozici všem členům týmu a bude je mít na starosti vedoucí pracovníhobalíčku. Tak bude vždy k dispozici jasný a podrobný popis aktuálního programu pro každouetapu a każdý pracovní balíček. Koordinátor bude dostávat přes e-mail pravidelné zprávy oaktuálním stavu práce, a bude tak moci včas rozpoznat potenciální problémy. Pokud dojde kodchylkám od plánu, tak jakje stanoven v RIP, nebo kjiným problémům, koordinátor podniknenápravné kroky, a to především prostřednictvím vedoucího odpovídajícího pracovního balíčku`který prohovoří možnosti řešení s vedoucím úkolu nebo s pracovníkem, který vykonává
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příslušnou činnost. Pokud bude problém pl'etrvávatI koordinátor podnikne konkretni kroky k
vyřešení situace.
Řešení kønflrkrů
Pokud bude třeba, řídicí skupina MT uspořádá schůzku, na které se bude konflikt řešit, do 30
dnů od obdržení písemně žádosti podané některým z partnerů projektu. Rozhodčí řízení se
budou konat na hierarchicky vzrůstající úrovni:

- v rámci týmu každého pracovního balíčku pod vedením vedoucího WPI
0 v rámci řídící skupiny (MT) pod vedením Koordinátora.

Všechny hrozící neshody v rámci pracovních balíčků budou nejprve řešeny na úrovni WP
prostřednictvím dialogu a vzájemných ústupků. Pokud se problém nevyřeší, bude podána
žádost o rozhodnutí na vyšší úrovni. V takovém případě bude třeba ve stanovené lhůtě
předložit návrhy možných východisek a řešení. Řídící skupina rozhoduje většinovými hlasy
zúčastněných zástupců. V případě nerozhodněho výsledku rozhodne hlas Koordinátora.
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5. Projektový a řešitelslcýl tým
6.1 Představení týmu
5.1.1 Popis týmu
Všechny navržené pracovní balíčky řešení 1 až 6 (v rámci Etap 1 až 3) zajistí koordinátorprojektu VODNÍ ZDROJE, a.s. (VZ) vlastními silami ve spolupráci sdalším účastníkemprojektu Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní Institut - AMBIS, a.s. azahraničním partnerem projektu: GEOKO. Opravňují ho ktomu úspěšné výsledkydosavadního výzkumu, odborné i výzkumné schopnosti pracovníků řešitele i externích expertůa Znalost problematiky daného oboru ve světě. Navíc, VZ je již úspěšným koordinátorem jinýchprojektů EUREKA (ze současných např.: eGMS - dokončen v roce 2012, FLUORSPAR -dokončen 2014, STORAGE - dokončen 2014, ALICE - dokončen 2016 a STAMFOR -dokončen 2016), v některých znich dokonce již spolupracoval s partnerem Ze Slovinska(GEOKO): eGMS, STORAGE.
5.1.2 Prokázání schopnosti řešit danou problematiku
Dosavadní Zkušenosti a předpoklady českého účastníka koordinátora řešení projektu (firmyVODNÍ ZDROJE, a.s.) Zvládnout a koordinovat mezinárodní a národní výzkumnou a vývojovou
činnost v navrhované oblasti jsou dokumentovány jeho předcházející činností v rámci projektůrámcového programu EU (LOWEGREP, IMPACT a BRAHMATWINN) a předcházejícíkoordinační zkušeností Z úspěšných projektů EUREKA (RNDr. Zuzana Boukalová -koordinátorka projektu BIORESET - byla koordinátorkou mezinárodních projektůGEMSTONE, eGMS, STORAGE, STAMFOR a ALICE) Vsoučasnosti mají RNDr. ZuzanaBoukalová a tým VZ rozsáhlé zkušeností i Z participace v programu EEA grants (česko -norská spolupráce) Z projektů AQUARIUS (Zhodnocení možností zlepšování kvalitypovrchové a podzemní vody z hlediska Zátěże živinami a farmaky v malých povodích).
Koordinátorka projektu: RNDr. Zuzana Boukalová je expert voblasti primárních isekundárních rizik, povodňových rizik, kvality podzemních vod, IWRM (Integrated WatreResource Management) a klimatických služeb v oblasti Zemědělství. V současné době ZuzanaBoukalová řídí českou účast vprojektu H2020 FREEWAT (Bezplatné a volně přístupnésoftwarové nástroje pro hospodaření s vodními zdroji (FREE and open source software tools
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for WATer resource management). jehož cílem je přispět k plánování a hospodaření s vodními
Zdroji tím. že usnadní provádění Rámcové směrnice c vodách. Směrnice o podzemních
vodách, Nitrátová směrnice a ostatních směrnic týkajících se vod. Další zkušenosti
koordinátorky včetně jejich kontaktů. které budou v projektu BIORESET využity jsou ze
současně probíhajícího projektu FATIMA. kde řídí WP1 zaměřený na spolupráci pilotních
lokalit a konečných uživatelů. Projekt H2020 FATIMA - FArrnlng Tools for external nutrient
Inpute and water Management (Zemědělské nástroje pro řízení dodávek živin a vody) je
zaměřen na vytvoření nových zemědělských nástrojů a služeb. ktere pomohou sektoru
intenzivního zemědělství Optimalizovat řízení dodávek (živin a vody) a produktivitu. Vize
projektu je propojit udržitelnou produkci plodin s poctivou ekonomickou
konkurenceschopnosti.
Koordinátor projektu - firma VODNÍ ZDROJE do projektu BIORESET vloží 50% vlastních
prostředků a to jak v platech expertů. tak v rámci podílu na cestovních výdajích. výdajích na
zajištění lokalita technických aplikací vývoje užitněho vzoru a datově. procesní. programově
a technická architektury systému. diseminaci a režii. VZ mají veškerá technická a
technologická zázemí pro úspěšně řešení projektu.

5.2 Projektový tým - účastníci projektu
Role ohı-.hođnı ımóno - nam ıćo mnm." "WÉ'ŠÉIPIM

Prııomoo voDNI ZDROJE. as. 45 27 44 28 S'ıgm'“ Plátna
Dılil Vysoká škola regionálního VP walk.úeflıınıh rozvoje o Bankovní institut - 61 85 83 07 Intimní' Pıátooprojektu AMBIS. a. s.
DIIIÍúčastníkprojektu

5.2.1 ıdonflflkačnı úoıąje účastníka - „voDNí zDRoJE u.“
Role účastníka přl
řešení projektu
Daňová ldentlflkaěnl
čısıo - DIČ

Příjemce
CZ45 27 44 28
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Obchodni jmeno -Název
Právní forma subjektu
Typ organizace

Ulice. ćíslo poplsnél orientační
Obec
PSČ

Stat
Telefon Ické spojení

Kód banky
Nazev banky
Číslo účtu
Zkratka názvuorganizace
WWW adresa
Zápis v rejstříku!Pověřené organizačníjednotka (např. u vŠ fıkuıın)

45 27 44 28
VODNÍ ZDROJE| 3.8.
P00 (Právnická osoba Zapsaná v obchodním rejstříku [§ 2 odst. 2písm. a) a § 27 obchodního zákoníkuj)
SP - Střední podnik

Adresa sídla
Jindficha Plachty 535/16
Praha 5
150 00
Česká Republika
+420 602771783

Bankovní spojení organizace
0100
Komerční banka, a.s.
363 11 70 237

VZ
www.vodnizdroje.cz
Obchodní rejstřík firem - spisová značka: B 1569 vedená u Městskéhosoudu v Praze

5.2.2 stnıuıámı orgán účastnıka - I.voDNl zDRoJE u.“
Jméno, příjmení, tituly

Ing. Tomáš Hájek
Funkce v organlzaci Tel. c. e- mail

Předseda . .pbdatavenstva 602227382 h ro e
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Mgr. Marek Petráöek
Ing. Zdeněk Formánek

5.2.1
AMBIS. as.“

Role účastníka při
řešení projektu
Daňové Identlflkační
čıııø - DIČ
IČO
Obchodníjmeno -Názov
Právní forma subjektu
Typ organizace

Uilce, ćíslo popisné ı' orientabní
Obec
PSČ
Stát
Telefonické spojení

Kód banky
Název banky
Číslo účtu

Místopředseda _ _
představenstva 724286385 09k r e.cz
predsgggnsżva 506628399 www

ldenflflkační údaje účastníka - „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní Institut -

Další účastník projektu
0281 858307
61 85 83 07
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBISI a.s.
P00 (Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku [§ 2 odst. 2plsm. a) a § 27 obchodního zákoníkuj)
vP - velký podnik

Adresa sídla
Nárožní 260019
Praha 5
158 00
Česká republika
234 718 718

Bankovní spojení organ ízaoe
0300
Československá obchodní bankaı a.s.
181112908
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Zkratka názvuorganizace AMBIS
WWW adresa www.vsrr.info; www.bivs.cz
Zápis v rejstříku!Pověřené organizační Obchodní rejstřík firem - spisová značka v obchodním rejstříku Bjednotka (např. u VŠ 2695 vedená u Městského soudu v Prazefakulta)

5.2.2 Statutární orgán účastníka „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní Institut -AMBIS. a.s.“
Jmeno, příjmení, tituly Funkce v organizaci Tel. č. e- mail

. Člen .Radek Stavınoha představenstva 234 718 718 radek.stavınoha@vsrr.cz. Člen -Dr. Martına Mannová představenstva 234 718 718 maıtına.mannova@vsrr.cz

6.2.3 identifikační údaje účastníka - „ .................. název dalšího účastnika1 ..................... "
Jméno, příjmení, tltuly Funkce v organizaci Toi. č. e- mail

5.2.1 Identifikační údaje účastníka - ., .................. název dalšího účastníka2..................... “
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5.3 Řešiiøıský iým
Název pnjømøø: voDNi zDROJE. as.

Jmenoı přijmení. tituly Tel. č. e-mail
Řešitel zuzanęąñgękalová' 602771783 zuzana.boukalova@vodnizdroje.cz
Člen
řešitelského Filip Čejka, Ing. 725847388 nejka@vødnizdrøie.cz
' mulen
řešitelského Helena Burešová. lng. 725566653 helena.bursova@metoenas.cz
'mulen
řešitelského Kamil Černý` Mgr. 607126788 cemy@vodnìzdioje.cz
'mulen
řešitelského Marek Petráček` Mgr. 724286386 petraoek@vodnizdroje.cz
'mulen
řešitelského Zdeněk Formánek. lng. 606628399 formanek@vodnizdroje.cz
týmu
Člen
řešitelského Jan Scherling, Ing. 777270215 scherling@vodnizdroje.cz
týmu

Název dalšího účastníkat: Vysoká škola regionálniho rozvoje a Bankovní institut - AMBISI a. s.
Jmeno. přijmení. tituly Tel. č. e-mall

Další řešitel Jan Tèšitel. doc. 602278855 jan.tesitei@vsrr.cz
Člen
řešitelskéhotýmu

Název dalšího účastnika2:
Jméno, přtlmeni. tituly Tel. č. e-mali

Dnıši Mimi '
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5.3.1 Osoby řešitelského týmu - (název prijemce): voDNl zDRoJE, as.
Roıø osoby prı rešení projektu Řešitel
Jmeno. příjmení. tituly Zuzana BoukalováI RNDr.
Ročník narození 1965
Státní příslušnost OCR
Organizace, pracoviště VZ
Telefon 602771783
E-mail zuzana.boukalova@vodnizdroje.cz

Stěžejní vykonávané činností pl'l řešení projektu
Koordinátorka projektu a vedoucí pracovního balíčku WP1 (Řízení a koordinace projektu) a WP3(Poloprovoz). lntenzivně se bude také podílet na pracích WP4 v rámci diskuze možnosti zasakovánlpřećištěných odpadních vod na vybraných pilotních lokalitách (povede přípravu poloprovozu ve třetíchzemích) i WP5. WP6: bude se aktivně podílet na diseminaci v rámci ČR, prezentovat na zahraničníchkonferencích (např. WRM 2019) a zaměří se i na budování možná Spolupráce s výzkumnymi týmyv programu EUREKA i programu H2020 a FP9.

Prokázánl odborné způsobilosti (5 nejlepších dosažených výsledků)
Użltné vzory:o Utility design n. 19118: Device Geophysical Monitoring System (2008).o Utility design n. 24376: Device for monitoring the condition of the dams (2012).
ı Utility design n. 25392: equipment for measurement of elementary contaminantsl in particular in thesurface and underground waters (2013).n Utility design n. 30390: lnfiltration devices, especially for areas with scarce water resources (2015).
ı Utility design n.30086: lrrigation control system based on the status of the groundwater level (2016).
Odborné články Za poslední 3 roky:

ı Boukalova,Z.ı Těšitel J., Hrkal Z.I Kahuda D. (2014):Artiflcial lnfiltration as Integrated WaterResources Management Tool. Water pollution XII; lSBN:'978-1-84564fl776~6. eISBN: 978-1-64564-777-3. pages 201 - 210. Water Pollution conference 2014I the Algarve, Portugal.
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0 Rozman. D.. Hrkal. Z.. Eckhardt. P., Novotna. E.. Boukalova. Z.(2014): Phannaceutioals in
ground waters - a case study of the psychiatric hospital at Homl Bel'kovioe. Czech Republic.
Environmental Earth Sciences. September 2014
(hgpzzlink.spfl'nggrcgfliąfliclgflQ.1907ü12ü5fl15-fi3-1)

ı Boukalova. Z.. Beneš. V., Čejka. F. (2015): Short term assessment and mltigation of flood risks
at river basin level; River Basin Management VIII. La Coruna. Spain. Print ISBN: 978-1-84564-962-3; eISBN: 978-1 -84564-963-0

ı Boukalova. Z.. Krivanek. Z. (2015): Alice - an effective tool of groundwater-level regulation forlarge vine growing areas; River Basin Management VIII. La Coruna. Spain. Print ISBN: 978-1-
84564-962-3; elSBN: 978-1-84564-963-0o Boukalova. Z.. Krivanek. Z. (2016): Alert system in case of exoess withdrawal or rise up of
groundwater in the sensitive areas: the installation of the ALICE system in the vineyard of El
Huaico. Pedernal. Argentina; International Journal of Sustainable Development and Planning.
Volume 12. issue number 1. 2016, ISSN 1743-7601; on-Iine: ISSN 1743-761X

ı Cejka, F.. Bones. V., Glac. F.. Boukalova. Z. (2017): Monitoring of sespages in earthen dams
and Ievees. River Basin Management IX. Prague. CR. the special issue of the Journal of
Environmental Impacts. October 2017.

o Boukalova. Z.. Těšitel. J.. Krivanek. Z. (2017): Climate services contribution to sustainable wine
production ln San Juan, Argentina; River Basin Management IX. Prague. CR. WIT Transactions
on Ecology and the Environment. Volume 221.

Odborný životopis řešitelePraxe v oboru: 26 let
Profesní kvalifikace: hydrogeolog, inżenýı'ský gsoiog
Specializace: hydrogeologie. inženýrská geologie. geofyzika, terénní průzkum. povodňové
problematika. ochrana před povodněmi a prevence povodníı znečištění saturované a nesaturovaně
zóny. n'zika, ekologické audity. sanace. hospodaření vodami vramci přeshraničnlho kolektoru.
spolupráce srozvojovými zeměmi voblasti vodního hospodářství. management projektů zoblasti
životního prostředí. Od roku 1991 do roku 1994 pracovala v zahraničí (Polytechnická Univerzita ve
Valencii, Španělsko - Oddělení modelování prouděnl podzemních vod a HR Wallingford Ltd..
Walingford. Velka Británie) jako samostatný hydrogeolog v rámci modelovánl proudění podzemních
vod, hydrologie povodl řeky Jůcar a vytváření metodiky pro posouzenl evropske legislativy v oblasti
hydrogeologie. dale studovala problematiku průsaku dusićnanů do podzemních vod a přehled
matematických modelů využívaných v oblasti řešení problematiky kontaminace podzemních vod. Od
roku 1996 pracuje opět v České Republice. a to ve firmách GEO Group (do roku 2004). Vodní zdroje
GLS (do roku 2005). Cross Czech, v Českém Centru pro Vědu a Společnost a organizaci VODNÍ
ZDROJE a.s. Od roku 2012 je současně i ředitelkou neziskové výzkumné organizace MEI'CENAS o.p.s.
Hlavní aktivity:
Příprava a řízení projektů pro České subjekty (především MPO, MŽP Oddělení starých ekologických
zátěží, města a obce. MŠMT - program EUREKA). supervize sanačních projektů. příprava a řízení
projektů v ramci programů PHARE. PHARE-CREDO. NATO (projekt TEAMSAT). 5. Rámcový program
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EK (projekty IRON CURTAINI TRANSCATl IMPACTI LOWRGREP, ENERGYFOREST), 6. Rámcovýprogram (FLOODSite, ARMONIA` BRAHMATWINN)I 7. Rámcový program (G ENESISI FLOODPRCIBEIENSOCIO_LAC) a HORIZON 2020 (FATIMAl FREEWATI EULAC_FocuS).
Zuzana Boukalová při svém působení využívá i zkušenosti z poradenského týmu fl tzv. "Souding Board"- komisaře Janeze Potočnika, ve kterém působila od února 2005 do června 2009.
Hlavní projekty:
- IRON CURTAIN 5. Rámcový program (Modelování klíčových indikátorů jako nástroje podporyrozhodování pro udržitelný rozvoj přeshraničních oblastí)
' TRANSCAT - 5. Rámcový program (Integrovaná vodní hospodářství přeshraničních oblastí s důrazemna implementaci Water Framework Directive)
- FLOODSITE - 6. Rámcový program - Analýza povodňových rizik
- LOWRGREP (Optimalizace využití půdy s ohledem na zdroje podzemní vody v horských Oblastech)
- ARMONlA - 6. Rámcový program - Harmonizace mapování přírodních rizik v rámci Evropy
- IMPACT - 5. Rámcový program - Výzkum extrémních povodňových procesů
-GEMSTONE (EUREKA projekt): Geofyzikální výzkum liniových protipovodñových staveb a vývojtechnologie pro predikci jejich destrukcí
' BRAHMATWINN - 6 Rámcový program (Twiningový projekt mezi horním tokem řeky Dunaje aBrahmaputry, zaměřený na výzkum a implementaci integrovaného a adaptivního řízení vod).
° GENESIS - 7. Rámcový program (Podzemní voda a ekosystémy: integrovaný výflmm systémůpodzemních vod a začlenění do nových poznatků do nástrojů pro integrovaný management podzemníchvod).
- eGMS (EUREKA projekt): Vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných voblastiintegrovaného vodního hospodářství v rámci ochrany před povwněmi, zavedení národní/mezinárodnídatabáze eGMS.
' STORAGE (EUREKA projekt): Nástroje a technologie pro efektivní využívání a ochranu podzemníchvod.
~ PANI: Řešení problematiky kvality a kvantity podzemní vody v oblasti Káthmandu (Nepál) na základězkušeností českých hydrogeologů ze zajišťování pitné vody pro Prahu.
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- eGMS: EN SOC|0_LAG: strategická a dlouhodobě udržitelná vědecko-výzkumna spolupráce mezi EU
a Latinskou Amerlkou zahrnující aktivity pro podporu udržitelnosti klimatu a efektivní využití zdrojů a
surovin (Climate Action. Resource Efíiciency and Raw Materials).
0 FREEWAT: Bezplatná a volně pl'ístupně sofiwarové nástroje pro hospodaření s vodními zdroji.
- AQUARIUS (Assessing water quality improvement options concerning nutrient and phannaceuticaí
contaminants in rural watersheds) - Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchově a podzemní
vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích. Projekt EEA grants. program CZOQ.
0 LaPIaNt - Infom'ıaćní kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosyetěmcvých
služeb krajiny v podmínkách globální změny, projekt EEA grants, program CZOZ.
0 EULAC Focus: Giving focus to the Cultural, Scientific and Social Dimension of EU - CELAC Relations.
H2020 project EULAC Focus delivers contributions to the improvement of EU-CELAC relations through
a better understanding of the three dimensions: cultural, scientific and social.
~ FATIMA (FArming Tools for extemal nutrient lnputs and water Management) - Zemědělské nástroje
pro řízení dodávek živin a vody I FArming Tools for external nutrient Inputs and water Management;
projekt H2020.

5.3.2 ćıenevá řešitelského týmu prijemne

Reıe øeehy prı reseni preıeıttu Čıen rešıteıekáhe týmu
Jmeno. příjmení, tituly Čejka Filip, ing.
Ročník narození 1977
Státní příslušnost OCR
Organizace, pracoviště VZ
Telefon 725847368
E-mall cejka@vodnizdroje.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
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Filip Čejka bude přímo zodpovídat za instalaci poloprovozu v ČR (Zemědělství). lntenzivnè se budetaké podílet na pracích WP3, WP4 a WP5 v rámci spolupráce se Slovinskými kolegy. Bude se taképodílet na přípravě článků a organizaci workshopů v rámci diseminace (WPB).
Role osoby přl řešení projektu Člen řešitelského týmu
Jméno, příjmení, tituly Burešová Helena, lng.
Ročník narození 1979
Státní příslušnost OCR
Organizace, pracoviště VZ
Telefon 725566653
E-mail helena.buresova@metoenas.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektuSpolupráce na WP4 a hlavně WP5 při aplikace poloprovozů v praxi, verifikace jejich funkčnosti. Spolus AMBIS se bude aktivně podílet na školeních ve WP6 a přípravě informačních materiálů pro konečnéuživatele.

Role osoby při řešení projektu Člen řešitelského týmu
Jméno. příjmeníl tituly Černý Kamil
Ročník narození 1978
Státní příslušnost OCR
Organizace, pracoviště VZ
Telefon 602343214
E-mail cerny@vodnizdroje.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektuKamil Černý povede v ČR pilotní lokalitu č. 2 (Fam'ıaka) a přípravu fyzikálního modelu/poloprovozu.Podílet se bude i na činnosti v rámci ostatních vertikálních praoovnich balíčků (WP2, WP3. WP4 aWP5).
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Role osoby pl'l řešení projektu Člen řešitelského týmu
JmtínoI příjmení, tltuly Marek Petráček, Mgr.
Ročník narození 1972
Státní příslušnost OCR
Organlzace, pracoviště VZ
Telefon 724286386
E-mall petraoek@vodnizdroje.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektuVedoucí WP2 vramci definlce pilotních lokalit a požadavků konečných uživatelů. horizontálníspolupráce na WP3l WP4 a WP5. Hlavní vykonávané Činnost bude směřovat do organizacepoloprovozů a vizualizace výstupů. využívání GIS.

Roıo osoby prı rošønı projektu Čıon rošıteıského týmu
JmánoI příjmení. tltuly Formánek Zdeněk, Ing.
Ročník narození 1973
Státní příslušnost OCR
Organizace. pracoviště VZ
Telefon 606626399
E-mall formanek@vodnizdroje.cz

Stšiejní vykonávané člnnostl při řešení projektuHorizontální spolupráce na WP2. WP3 a WP4. Hlavní vykonávané činnost bude směřovat do aplikacepoloprovozů in situ a vyhodnocení testování poloprovozů v praxi a návrh technologického transferu.
Roıo ooohy prı rošonr projektu Člen řešitelského týmu
Jmšnol příjmení, tltuly Scherling JanI Ing.
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Ročník na rozenl 1984
Státní příslušnost OCR
Organizace. pracoviště VZ
Telefon 77727021 5
E-mall scherling@vcdnizdroje.cz

Stěžejní vykonávané činnosti pl'l řešení projektuSpolupráce na WP1 (finanční a ekonomické řízení) a WP6 - Marketingový plán - výsledek V20 azajištění diseminace a kontaktů s konečnými uživateli pro potenciální transfer technologie po skončeníprojektu.

5.3.1 Osoby řešitelského týmu - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní InstitutAMBIS, a.s.
Role osoby při řešení projektu Další řešitel projektu
Jmeno, příjmení, tituly Těšitel JarıI doc.
Ročník narozenl 1955
Státní příslušnost OCR
Organizace. pracoviště AMBIS
Telefon 602278855
E-mail jan.tesitel@vsrr.cz

Stšżejnívykonšvanš ćinností pl'l řešení projektuVedoucí WP6 a obecně i organizace školení s konečnými uživateli na pilotních lokalitách. Analýzalokálních environmentálníchI kultumích a socio-ekonomických charakteristik. Na základě výsledků tétoanalýzy bude možné navrhnout konkrétní způsob implementace technologie, který bude přijatelný procílovou komunitu (především v zemích třetího světa).
Prokázšnl odborné způsobilosti (6 nejlepších dosažených výsledků)
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Odborná články za poslední 3 noky:
Bartoš. M.. Kušová. D.ı Tášitel. J.. Moss. L. A. G. (2014): The Czech migration for amenities. ln:Moss. L. A. G.. Glorioso. R. S. (Eds.): Global Amenity Migration: Transforming Rural Culture.Economy and Landscape. New Ecology Press. Kaslo. Canada (BC)
Boukalova. Z.. Tešitel J.. Hrkal Z.. Kahuda D. (2014): Artit'ıcial lnfiltration as Integrated WaterResources Management Tool. Water pollution XII; ISBN: 978-1 -84564-776-6, elSBN: 978-1 -B4564-777-3. pages 201 - 210. Water Pollution conference 2014. the Algarve. Portugal.
Kuáová. D. a Těšítel. J (2014): Social perception of nature protection in protected areas (CzechRepublic case). Silva Gabreta. 20 (1). pages 41 - 54.
Kušová. D.. Těšítel. J. (2016): The Šumava Biosphere Reserve - historical reflection on institutionalarrangements. Silva Gabreta, 22 (2). pages 99 - 109.
Těšítel. J.. Kušová. D. Silovský. V., Matějka. K. (2014): Biosphere reserve - platform to communicatenature protection with local development (Šumava Mts.. Czech Republic). ln: Těšibel. J., Kolbmüller.B.. Stöglehner, G. (Eds.): VITAL LANDSCAPES - Valorisation and Sustainable Development ofCultural Landscapes using Innovatlve Participation and Vlsualisation Techniques. NEBE Publishing.
Česká Budejovice
Tesitel. J.. Kusova. D., Boukalova. Z. (2017): Willingness to adopt technologies of precisionagriculture - Czech Republic case; Water Resources Management IX. Prague, CR. WIT Transactionson Ecology and the Environment. Volume 220.

Odborný żlvotople fesltele
Praxe v oboru: 35 let.

Profesní kvalifikace: krajinná ekologie. regionální a lokální rozvoj. participativnl management. akčnívýzkum.
Hlavní aktivity: Výzkum v oblasti fungování lokálních komunit a jejich vztahu ke krajině.
Účast v projektech:

Sustainable development strategy for Šumava Biosphere reserve. UNEP-GEF project on Biodiversityprotection in the Czech Republic. World Bank, 1995-1997. řešitel.
Carrying capacity and revenue mechanisms for Šumava Bioshere reserve. UNEP-GEF project OnBiodiversity protection in the Czech Republıc. World Bank. 1995-1997, řešitel.
The Role of Tourism in the Development of Šumava Region. Open Society Fundation. 1999-2001.
řešitel.
lmplernentation of the Pan-European Biologicel and Landscape Diverslty Strategy: Application ofCzech experience with biodiversity conservation in Central and Eastern Europe. UNEP. 2001, řešitel.
Participativní management chráněných oblasti - kllć kminimallzaci konfliktů mezi ochranoubiodiversity a socio ekonomickým rozvojem místních komunit. Ve V, MŽP. 2003-2005. řešitel
odborná podpora česká rozvojová pomoci a Kooperaoe. GAČR. 2003-2005, opoıurošrrøı
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Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in BiosphereReserves in Central and Eastern Europe. UNEP-GEF, 2005-2008, řešitel české části
PANet 2010: Managing Functional Networks of Protected Areas. Interreg lll B, CADSES, 2006-2008, řešitel české části
VITAL LANDSCAPES - Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes usinglnnovative Participation and Wsualisation Techniques. Interreg CENTRAL EUROPE, 2010-2013.
řešitel české části
Kulturlandschaften und ldentităten entlang der österreichisch-tschechischen Grenze. Evropskáúzemní spolupráce Rakousko-Česká republika, 2011-2013, spoluřešltei
Protected Areas - Social Deal on Nıture Protection. GAČR P404/11/0354, 2011-2013, řešitel.
Water for Machindra Bahal Community - Patan, Nepal. MLP projekt financovaný MZV ČR, 2012,
člen řešitelského týmu.
STORAGE: Sustainable Tools for groundwater management optimisation and water scarcitymitigation. EUREKA, 2013 - 2015, člen řešitelského týmu
ALICE: Alert systém in case of excess withdrawas or relse-up of groundwater in sensitive areas.EUREKA, 2014 - 2016, člen řešitelského týmu
AQUARIUS: Assessing water quality improvement options conoerning nutrient and phannaoeuticaloontaminants in ru ral watersheds. Projekt EEA grants, pmgram 0209, 2015- 201 7, člen řešitelskéhotýmu.
LaPlaNt - Informační kampaň pro posílení udržitelného użívánl vodních Zdrojù a ekosystémovýchslužeb krajiny v podmínkách globální Změny. Projekt EEA grants, program C202, 2015 - 2016, člen
řešitelského týmu.

FATIMA - FAnning Tools for external nutrient lnputs and water Management. Projekt H2020, 2015 -2018, člen řešitelského týmu

5.3.2 čıenøvá rešiteıskèhø týmu dalšího účastním
Role osoby při řešení projektu Člen řešitelského týmu
Jmeno. přijmení. tituly
Ročník narození
Státní příslušnost
Organizace, pracoviště
Telefon
E-mall

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
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5.3.1 Osoby řešitelského týmu - (název dalšího účastníka2)
Role osoby při řešení projektu I Další řešitel projektu
Jméno, příjmení, tituly l
Ročník narození

i Státní příslušnost
Organizace, pracoviště

; Telefon
i E-maıı
Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Prokázánl odborné způsobilosti - odhomý životopis dalšího řešitele

5.3.2 Členové řešitelského týmu dalšího účastníkaZ
Role osoby při řešení projektu i Člen řešitelského týmu
Jméno, příjmení, tltuly ł

Ročník narození
Státní příslušnost I
Organizaceı pracoviště
Telefon i;
E-ınnıı I*

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
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7. Doplňující informace
7.1 Název projektu anglicky
BIORESET: The use of controlled bloremedlatlon for removaí of speclflc types of contamlnante
7.2 Cíl projektu anglicky
The project will conduct a comprehensive applied research on the application of Conetructed Wetlanda
technology (CWs) for various speciíic pollutants (heavy metals, phamıaceuticals. phosphorus and
nitrogen)I more CWs will be tested also in the Third World countries as part of the "water reuse" strategy.
7.1 Klíčová slova česky
Bioremediace, Polutzšınty` Kořenovš čistírny. Řízené zasakování. Participativní management
7.2 Klíčová slova anglicky
Bioremediation, Polutants, Constructed Wetlands. Managed Infiltration. Participatory Management
7.3 Klasiflkace hlavního oboru řešení- viz nápověda
DN - Vliv životního prostředí na zdraví
7.4 Klaslfikace vedlejšího oboru řešení viz nápověda
DJ - Znečištění a kontrola vody
7.5 Klasifikace dalšího vedlejšího oboru řešení viz nápověda
A0 - Sociologie. demografie
7.6 Stupeň důvěrnosti údajů

Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.), alenázev projektu. anotace projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektuzhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CEP jsou upraveny tak, aby bylyzveřejnltelné.
Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právníchpředpisů.

C

Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisůU nebo je skutečností. jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské sluzby.Udaje o projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejniteiné.
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7.7 Převažující kategorie výzkumu, vývoje a inovací za projekt
COIk (zvýraznit převažující kategorie)

ZV Základní výzkum
AP Aplikovaný výzkum
W Experimentální vývoj
IF Infrastruktura výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
lN Inovace

7.8 NACE kód (pro oblast řešení projektu)M72.1
7.9 Soulad řešení projektu s etickýml pravidly (rozhodnutí EP č.1290/2013 - max. '/4 A4)
Dodržování etických principů by mělo být vlastní každému člověku, který žije a pracuje ve společnostidalších lidl. Tím více by mělo platit i při vědecké práci. posouvání hranic našeho myšlení a při realizaci
nových myšlenek do života. Poctivý výzkum ve všech svých fázích je pro výzkumný tým BIORESETsamozřejmostí. Vprojektu BIORESET budeme dodržovat tři základní etická pravidla výzkumu:nezkreslovat. nefalšovat výsledky a neprezentovat cizí výsledky jako svoje vlastní (falsification,fabnbatíon, plagian'sm). Projekt BIORESET nebude zahrnovat žádný výzkumI který je zakázáno
financovat ve všech členských zemích EU:

Výzkum zaměřený na klonovánl lidí za účelem reprodukce,Výzkum zaměřený na genetické modifikace lidíIVýzkumné činnosti zaměřené na vytvoření lidských embryí výlučně za účelem výzkumu neboza účelem Získání kmenových buněk, včetně transferu jader somatìckých buněk.
7.10 Dopad řešení projektu na životní prostředí (max. %A4)
Projekt BIORESET reaguje na aktuální poptávku po Zvyšování úrovně ochrany Zdraví obyvatel a kvality
životního prostředí ve kterém žijí, přispěje ke snižování kontaminace podzemních a povrchových vod apotenciálního vzniku environmentálních rizik v Evropě a případně i ve světě - a to především díky vývoji
a implementaci speciálně vyvinutých poloprovozů, zacílených na konkrétní problémy a požadavkykonečných uživatelů. Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí.
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7.11 Řád inovace (označil příslušný radek)
řád označení Ico se zachovává ce se mění Ipl'íklad
-rı degenerace rnic úbytek vlastností ıopoti'ebenl
0 jregeneraoe [objekt obnova vlastností údržba opravy

RACIONALIZACE
1 změna kvanta všechny vlastnosti [četnost faktorů další pracovní síly
2 intenzita kvality a propojení jrychlost operací zrychlený posun pásu
3 reorganizace kvalitativní vlastnosti dëlba činnosti Ipřeeuny operací
4 kvalitativní 'kvalita pro uživatele vazba na jiné faktory technologická konstrukce

KVALITATIVNI KONTINUÁLNI INOVACE
5 varianta konstrukční řešení dílčí kvalita rychlejší stroj
6 ıgenerace konstrukční koncepce konstrukční řešení stroj s elektronikou

KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNI INOVACE
7 druh princip technologie konstrukční koncepce tryskový stav
8 jrod příslušnost ke kmeni princip technologie vznašedlo

TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE
9 Ikmen nic pl'lstup k přírodě genové manipulace

24
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8. Seznam příloh
Seznam povinných příloh a jejich požadovaný formát je speclflkován v Příručcepro uchazeče, v částí 4.2. Podmínky pro přijetí návrhu projektu do výzvyV dokumentu Anotace projektu pro hodnotítele (formulář je součástí dokumentace této 3.národní výzvy) obecně popište Váš projekt. Tato Část bude zasílána možným oponentům, abyse vyjádřiliI zda jsou Schopni a ochotni projekt oponovat. Anotace bude zaslána možnýmoponentiìımI kteří se ještě nezavázali mlčenlivostí, proto zvažte, jaké informace v této ćásti

uvedete.
Doporučený rozsah 1/4 - 1 strana A4

8.1 Ostatní přílohy
V případě potřeby přiložte další dokumenty. které považujete za podstatne.
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9. N ápověda
K odstavci
5.2.1 Právní forma subjektu

hflp:/Mww.vyzkum.cz/FrontClanek.asp›ť?idsekce=1 376
5.3.1 Státní příslušnost

hítp:l/www.vyzkum.cz/FroníClanek.aspx?idsekoe=1371
7.5 Klaslflkace hlavního Oboru řešení

http:llwww.vyzkum.ulFrontCIanek.aspx?idsekce=1374
7.6 Klaslfikace vedlejšího oboru lešení

http:/łw\flm.vyfl‹um.cz/atCíanek.aspx?idsekce=1 374
7.7 Klaslflkaco dalšího vedlejšího oboru řešení

http:lłwww.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?ldsekce=1374
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Ministerstvo školství, mládeže a těloıg'ıchow Identifikační kód: L'IEII8002
Č. j.: MSMT-13986-2

1)
2)

3)

4)

Příloha III. ke smlouvěPlán hodnocení Projektu

Poskytovatel provádí kontrolu a hodnocení Projektu (dále jen „kontro|a") podle tohoto plánuhodnocení Projektu v souladu s § 13 zákona č. 130/2002 Sb.
Poskytovatel, pokud nerozhodne jinak, provádí kontrolu u projektů, jejichž řešení tnıá více než2 roky, zpravidla dvakrát -jednou přibližně v polovině řešení Projektu a jednou po ukončení
řešení Projektu. U projektů, jejichž řešení trvá kratší dobu, se kontrola provádí Zpravidla jednouaž po ukončení řešení Projektu.
Poskytovatel provádí kontrolu ve dvou stu pnich:

Monitoring: kontrola I. stupně se provádí zpravidla v polovině délky řešení Projektu, a to uprojektů, u nichž je podpora poskytována na dobu delší než 2 roky. U projektů, u nichž jepodpora poskytována na dobu řešení 2 roky a kratší, se Zpravidla kontrola I. stupně provádíaž po ukončení řešení projektu a stává Se tak součásti kontroly II. Stupně. Kontrola probíhávždy za účasti člena/členů odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelemurčeného odborníka/určených odborníků, a to na základě příjemcem předložené průběžnéZprávy. Průběžná zpráva obsahuje informace a přílohu podle Odst. 6 pism. a) této přílohy.Závěrečná Zpráva obsahuje informace a přílohu podle odst. 6 písm. b) této přílohy.Poskytovatel si však vyhrazuje právo uskutečnit kontrolu I. Stupně ivjiných časových úsecích
řešení Projektu.

. Evaluace: kontrola II. stupně navazuje vždy až na kontrolu I. Stupně a je realizována za účasti
člena/členů odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem určenéhoodborníka/určených odborníků, a to na základě příjemcem předložené průběžné zprávy čiZávěrečné zprávy. Závěrečná Zpráva obsahuje informace a přílohu podle odst. 6 písm. b) tétopřílohy. Evaluace může být navázána na provedení finanční nebo veřejnosprávní finančníkontroly, kterou provádí rovněž poskytovatel. Poskytovatel provádí hodnocení II. stupně(evaluaci) vždy při zjištění nesouladu v I. Stupni hodnocení (monitoringu) a vždy po ukončení
řešení Projektu.

Podle výsledku hodnocení ve II. stupni bude Projekt zařazen do jedné z následujících kategorií:
V Projekt úspěšně plní/splnil stanovené cíle v souladu se smlouvou; bylo dosaženovynikajících výsledků ve výzkumu a vývoji mezinárodního významu. Výsledek hodnoceníProjektu v této kategorii je třeba podrobně odůvodnit popisem skutečností, kteréprokazatelně ovlivňují nebo ovlivnily aktuální světové trendy výzkumu a vývoje.
U Projekt plní/splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném ve smlouvě („uspě| podlezadánl") a byly získány kvalitní výsledky ve výzkumu a vývoji na národní úrovni.
O Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl poskytovatel ani příjemcepředvídat. Ostatní podmínky stanovené ve smlouvě byly ale dodrženy. Výsledekhodnocení Projektu v této kategorii je třeba podrobně odůvodnit popisem a vysvětlenímSkutečností, které příjemce objektivně nemohl předvídat a které mu z prokazatelněobjektivních důvodů znemožnily splnit všechny cíle stanovené v PřIIoZe Il. Nesplněné cílejsou kategorizovány na cíle, které nebyly naplněny vůbec a cíle, které byly naplněny
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5)

6)

zčásti. V druhém případě je třeba specifikovat, do jaké míry byly cíle naplněny. Protoževýsledek hodnocení Projektu v kategorii „O“ znamená nesplnění některých závazků
příjemce stanovených ve smlouvě, případné uplatnění sankcí je třeba posuzovat
v Souladu s článkem 14 smlouvy.

S Projekt neplní/nesplní! stanovené cíle, podmínky stanovené smlouvou nebyly ze strany
příjemce dodrženy. Výsledek hodnoceni Projektu v této kategorii znamená neplnění
podmínek smlouvy a uplatnění sankcíje třeba posuzovat v souladu s článkem 9 smlouvy.
V případě, že půjde o výsledek průběžného hodnocení Projektu, promítne se do výše
poskytované podpory Projektu pro další etapu řešení, kdy původně stanovená výšepodpory pro následující kalendářní rok nebo pro celé následující období může být
snížena až o 50 96 oproti hodnotě uvedené ve smlouvě. Výsledek hodnocení v této
kategorii v posledním roce řešení Projektu bude spojen s uplatněním sankce, která můžemít i formu úplného odnětí podpory, požadavku na jeji vrácení nebo vráceníjejí části
podle článku 10 smlouvy.

V souvislosti s vyhodnocením Programu může poskytovatel požadovat, aby příjemce předložil
další podklady pro závěrečné zhodnocenlvýsledků Projektu, případných přínosů Projektu a jejich
socioekonomických dopadů v návaznosti na vyčerpanou podporu v období až do 180 dnů Ode
dne ukončení poskytování podpory v rámci Programu.
Pro účely kontroly Projektu v průběhu a na konci jeho řešení má příjemce povinnost předložit
poskytovateli ke schválení následující dokumenty:
a) průběžnou zprávu o řešení Projektu, je-Ii podle ustanovení odst. 3) této přílohy vyžadována.Průběžná zpráva musí obsahovat

0 informace o postupu praci na Projektu,
I zhodnocení dosažených dílčích cílů Projektu,
I porovnání skutečně provedených prací na Projektu s plánovaným harmonogramem,
0 přehled a zdůvodnění případných změn, které během řešení Projektu nastaly oproti

původním plánům v harmonogramu a rozpočtu, včetně uvedeni stanoviska
poskytovatele,0 porovnání výše skutečně vynaložených uznaných nákladů a výše skutečně čerpané
podpory s plánovaným rozpočtem,0 porovnání skutečných výstupů Projektu s daty zveřejněnými příjemcem,0 roční vyúčtování uznaných nákladů Projektu, včetně souhrnného a položkového výpisu
nákladů z účetní evidence, za monitorovací období.

V rámci průběžného hodnoceníje rovněž posuzováno plnění informační povinností příjemce apředávání informací do IS VaVaI. Povinnou přílohou průběžné zprávy jsou dva oponentní
posudky dvou nezávislých oponentů a zápis z oponentniho řízení. Průběžné oponentní řízení seprovádí podle pokynů poskytovateleı;

Poskytovatel zveřejní pokyny k oponentnímu řízení na internetových stránkách Programu. Podle pokynůposkytovatele sl tento zpravidla vyhrazuje právo určit oponenty a členy oponentní rady nebo členy kontrolní komise,
termin, místo konání a způsob provedení oponentniho řízení nebo kontrolního dne. Příjemce má právo se k návrhuposkytovatele vyjádřit, a to nejdéle 7 kalendářních dnů od jeho doručení. Pokud tak neučlni, má se za to, že s návrhemposkytovatele souhlasí. Případné námitky příjemce však poskytovatel není povinen akceptovat.
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b) závěrečnou Zprávu o řešení Projektu, která Obsahuje
I veškeré informace o průběhu řešení Projektu v posledním kalendářním roce a za celé období

řešení Projektu (tj. ode dne oznámeného zahájení Projektu do dne jeho ukončení),I Souhrnné Zhodnocení a přehled dosažených výsledků a výstupů S ohledem na všechnystanovené cíle,0 plnění předepsaných indikátorů,~ vyúčtování celkových uznaných nákladů Projektu a přehled vynaložených nákladů včetněspecifikace jejich položek a souhrnného a položkového výpisu z účetní evidence,- výpis o čerpání přidělené podpory Projektu,0 přehled a zdůvodnění případných změn, které během řešení Projektu nastaly oprotipůvodním plánům v harmonogramu a rozpočtu, včetně uvedení Stanoviska poskytovatele.
Součástí závěrečné zprávy je redakčně upravená závěrečná zpráva, tj. závěrečná zpráva upravená kpublikování ta k, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci o dosažených výsledcích,že mohou požádat příjemce o licenci na výsledky, aniž by byla Ohrožena priorita příjemce výsledkypublikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným způsobem zveřejnit.(Redakčně upravená závěrečná Zpráva se nepředkládá v případě, kdy lze závěrečnou Zprávu zveřejnitv plném znění). Povinnou přílohou závěrečné zprávy jsou dva oponentní posudky dvou nezávislýchoponentů a zápis z oponentního řízení. Závěrečné oponentní řízení se provádí podle pokynůposkytovateleı;

7)

8)

9)
10)

11)

c) dodatečné Zprávy, tj. jakékoliv další zprávy vyžádané poskytovatelem za účelem kontroly.

Příjemce zpracuje dokumenty podle odst. 6 této přílohy v rozsahu a formátech podle pokynůposkytovatele, a předkládá je poskytovateli pouze v digitální podobě jako datovou zprávu dodatové schránky poskytovatele s ID vidaawt.
Příjemce předkládá průběžnou zprávu poskytovateli (je-Il podle odst. 3) vyžadována), podle odst.6 písm. a) této přílohy, bez zbytečného prodlení do 60 kalendářních dnů od výzvy učiněnéposkytovatelem, nejdéle však do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Poskytovatel simůže vyžádat mimořádné předložení průběžné Zprávy o řešení Projektu i mimo výše uvedenétermíny.
Příjemce předkládá závěrečnou zprávu podle odst. 6 písm. b) této přílohy poskytovateli nejdéledo 30 kalendářních dnů po ukončení Projektu podle článku 3 odst. 3 Smlouvy.
Poskytovatel je oprávněn nařídit příjemci uspořádat kontrolní den kdykoli v průběhu řešeníProjektu a předložené zprávy podle odst. 6 této přílohy nechat v rámci kontrolního dne posouditkontrolní komisí. Kontrolní den se provádí podle pokynů poskytovatele.
Oponentní řízení nebo kontrolní den organizačně a flnančně zajišťuje příjemce a konají sezpravidla v místě řešení Projektu, pokud poskytovatel po předchozí dohodě s příjemcemnestanoví jinak. Příjemce je povinen osobám, které se účastní oponentniho řízení nebokontrolního dne nebo jsoujmenovitě určeny poskytovatelem, poskytnout v předem dohodnutédobě přístup na pracoviště, kde je Projekt řešen, k osobám podílejícím se na řešení Projektu,ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k Projektu. 0d osobúčastnících Se oponentního řízení nebo kontrolního dne Se požaduje Slìb mlčenlivosti ve vztahuk obchodnímu či jinému typu tajemství definovaného podle Zvláštních právních předpisů.
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12) Oponentní rada při oponentním řízení a kontrolní komise při kontrolním dnu a jednáních

souvisejících s průběhem řešení a ukončením Projekt postupují zejména v souladu se zákonem
č. 130/2002 Sb., pokyny poskytovatele a Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů schvalovanou vládou ČR a platnou pro hodnocení
uplynulého kalendářního roku.

13) Z kontrolního dne je pořizován zápis, který je vyhotoven vždy na místě ve dvou vyhotoveních,přičemž jeden z nich náleží poskytovateli a druhý příjemci. Příjemce je povinen doručitposkytovateli zprávu z kontrolního dne do 7 kalendářních dnů ode dne jeho konání.
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Příloha IV ke smlouvěTabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázné
Pořadové Typ porušení rozpočtové kázně Sankce
číslo
i. Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s povinnostmi vyplývajícímí ze ZVZ10 Neprovedenl zadávacího řízení na výběr 100 %dodavatele/Zhotovitele

částky dotace, použité na1' financování předmětné zakázky0 Neuveřejněnl oznámení o zahájení zadávacího
řízení pokud je Oznámení o Zahájenípožadováno zákonemRozdělení předmětu veřejné zakázky 100 %s důsledkem snížení předpokládané hodnoty

částky dotace použité nad fl č íll l t é ZVZ '2. po nan n m tys anoven V financování předmětné zakázkyv případě, že tento postup vedeaž k zadání veřejné Zakázky bez
jakéhokoli výběrového řízení

Neuveřejněnl oznámení o zakázce v souladu 50 - 80 %s příslušnými pravidly (např. zveřejnění_," v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU),
pokud to vyžadují směrnice)

částky dotace, použité na
financování předmětné zakázky,podle Závažností porušenípravidel

0 Nedostatečné definování předmětu Zakázky 10 - 100 96v Oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení,nebo v Zadávací dokumentaci částky dotace' použité "a
financování předmětné zakázky

0 Nastavení kvalifikačnlch předpokladů a/nebohodnotících kritérií v rozporu Se ZVZ(např. nastavení kvalifikačních předpokladů, jež4. nesouvisí S předmětem veřejné Zakázky nebonejsou přiměřené vzhledem k předmětu Zakázkynebo Stanovení diskriminačních technickýchpodmínek)

I Neposkytnutí Zadávací dokumentace případným
uchazečům/zájemcům v dostatečném časovémpředstihu (před koncem lhůty pro podání5- nabídek)

80-90%
částky dotace, použité na
financování předmětné zakázky

0 Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůtpro doručení žádosti o účast nebo nezveřejněníjejich prodloužení
1 ZVZ = zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek .



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Identifikační kód
č. j.: MsMT-13986/2018-2 LTEııaOOz

0 Úprava kvaíifikačních kritérií po otevření 100 96nabídek, ma ící za následek neo rávněné ři'etluchazečů J p p J částky dotace, použité na
0 Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházeníběhem hodnocení nabídek nebo změna nabídkyběhem hodnocení
I Nezákonné vyjednávání o nabídkách
I Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkounabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejnézakázky bez vyzvání uchazeče k písemnémuzdůvodnění částí nabídky, jež Jsou pro výšinabídkové ceny podstatné

financování předmětné zakázky

0 Uzavření Smlouvy S dodavatelem/zhotovitelem,který se neúčastnll zadávacího řízení
0 Uzavření smlouvy S uchazečem, který měl být dlezákona oblígatorně vyloučen ze zadávacího řízení

ı Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče zezadávacího řízení mimo případ, kdy tatoskutečnost nemá vllv na výběr nejvhodnějšínabídky, respektive vliv na pořadí uchazečů,s nlmlžje možné uzavřít smlouvu (první 3 vpořadí)

100 96
částky dotace, použité na
financování předmětné zakázky

ı Nezákonné použitíjednacího řízení bezuveřejněnínebo podstatná změna původních zadávacíchpodmínek vjednacím řízení s uveřejněním
0 Zadání dodatečných zakázek na služby/dodávky(pokud toto zadání představuje podstatnouzměnu původních podmínek zakázky) bezSoutěže, a to pokud neplatí jedna z následujícíchpodmínek:mimořádná naléhavost způsobenanepředvídatelnýml událostminepředvídatelná okolnost pro doplňkovéslužby, dodávky

100%
částky dotace, použité na
financování předmětné zakázky

100%
hodnoty dodatečných zakázek
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Nezveřejněni hodnotících a kvalifikačnich kritériíveřejné zakázky v IS CEDR2 před plánovaným
vyhlášením

0-60%
částky dotace, použité na9' financování předmětné Zakázky,podle závažnosti porušenípovinností

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání 60 - 100 %veře'n 'ch zakázek, 'estliže mělo či mohlo mít vlivna výběr na nejvhodnější nabídky částky dotace' použité na1°- financováni předmětné zakázky,podle závažnosti porušenípravidel
Ostatní méně závažná porušení zde výslovně 0 - 50 96neuveden 'ch ovinností v l' a'ících ze ZVZ11 y p vp W J částky dotace, použité na' financování předmětné zakázky

II. Porušení rozpočtové kázrıě v souvislosti s ostatními povinnostml vyplývajícími ze smlouvy
Nearchivování veškeré dokumentace Spojené 60 - 100 %s implementací projektu minimálně po dobu 'k , _„ tk d t
deseti let od data posledního poskytnutí podpory ce ove cas y o acenebo její části12. 0 - 50 96

celkové částky dotace,
v méně závažných případech

0 Neoznámení podstatné změny v projektu 100 %
celkové částky dotace, použiténa financování předmětnéaktivity

13.

I Neoznámení nepodstatné změny v projektu O ' 50 %
částky dotace, použité nafinancování předmětné aktivity,v méně závažných případech

Nevytvoření podmínek k provedení kontroly 80 - 90 %
14. vztahující Se k realizaci projektu a/neboneposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole celkové částky dotace

0 Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných 100 9615. informací poskytovateli v závažných případech

2 IS CEDR = informační systém cenn'ální registr dotací
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I Předkládání nepravdlvých a/nebo neúplnýchinformací poskytovateli v méně závažnýchpřípadech

částky dotace, použité na
financovánl konkrétní aktivity,v případě úmyslnéhojednání,vážně poškozujícíhorealizaci/udržitelnost projektu

0-4096
částky dotace, použité na
financovánl konkrétní aktivity,v méně závažných případech

Nezacházení S majetkem spolufinancovaným 60 - 90 96z prostředků na financovánl projektu S péčí16. řádného hospodáře. Zejména nepojištěnl, celkové Částky dotaceneza bezpečení proti poškození, odcizení neboztrátě
0 Neposkytnutí informací o kontrolách 40 - 90 96provedených jinými Subjekty, podezřenlch nanesrovnalostl zjištěných v průběhu realizace celkové částky dotaceprojektu17.
O Neposkytnutl informací o přijetí a splnění o ' 30%

uložených Opatření k nápravě celkové částky dotace, v ménězávažných případech
Neplnění/porušeníjiných ve Smlouvě o 30 - 100 96k tl d ří' ' t ' hpgììäggfl po po", p Jemcl s anovenyc celkové částky dotace, týkající Se
p porušení povinností v závažných

případech
18' 0-2096

celkové částky dotace, týkající Seporušení povinností v ménězávažných případech


