Norské fondy
Program CZ08

Základní údaje
•

Poskytovatel příspěvku (donor): Norsko

•

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí

•

Partner programu - ČR: Ministerstvo životního prostředí

•

Programová oblast: Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie

•

Cíl programu: Zvýšení znalostí a nadnárodní spolupráce v CCS

Harmonogram programu CZ08
•

Vyhlášení výzvy: 31. 3. 2014

•

Uzávěrka předkládání žádostí: 16. 6. 2014 v 15.00 hod

•

Hodnotící proces: 6,5 měsíce

•

Počátek projektů: 1. 1. 2015
ALE od rozhodnutí hodnotící komise lze začít tendrovat a
vybrat vítěze, do vydání ROPD však nesmí být zahájena
realizace projektů

•

Délka projektů: 30. 4. 2016, projekty musí končit nejpozději

Hodnocení žádostí
• Každá žádost bude hodnocena 2 externími hodnotiteli, v
případě výrazného bodového rozdílu 3

Požadavky na hodnotitele
• alespoň 5 let praxe v dané programové oblasti a zkušenosti
s hodnocením projektů
• musí být vyloučen střet zájmů, který by ohrozil nestrannost
hodnotitele při posuzování žádostí

Hodnotící kritéria
horizontální politiky
• Hodnotící kritérium –
5.3. Projekt přispívá k posilování bilaterálních vztahů s
donorskými státy
•
•

•

•

Projekt nemá partnera – 0b.
Projekt má partnera a je zaměřen na spolupráci pouze při realizaci
projektu – 3b.
Projekt má partnera a posiluje partnerské vztahy a vzhledem k
charakteru projektu, popisu v žádosti lze oprávněně předpokládat
pokračování spolupráce po ukončení projektu – 6b.
Projekt má dlouhodobé vztahy s partnerem a významně přispívá k
prohloubení partnerské spolupráce – 8b.

Finanční alokace
• Minimální výše grantu: 6 200 000 CZK
- není vhodné předkládat projekty v minimální výši: v případě

vyškrtnutí nějaké aktivity v průběhu hodnocení projektu to
znamená vyloučení celého projektu!
• Maximální výše grantu pro výstup 1 – 124 000 000 Kč
a pro výstup 2 – 31 763 567 Kč
• Alokace otevřené výzvy: 155 763 567 Kč

Finanční alokace programových oblastí
Alokace pro výzvu je indikativně rozdělena do jednotlivých
programových oblastí:
• Zrealizované průzkumy pro posouzení možností
praktického využití CCS technologie v České republice,
navržené metody zachycování, transportu a ukládání
CO2 – 124 000 000 Kč
• Hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a
povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS
– 31 763 567 Kč

Oprávněné aktivity
Celkový cíl projektu:
Zrealizované

průzkumy

pro

posouzení

možností

praktického

využití CCS technologie v České republice, navržené metody
zachycování transportu a ukládání CO2
•

Soubory podkladů (data, metodiky, postupy, doporučení) pro posuzování
možnosti a vhodnosti využití technologie CCS v rámci ČR s přihlédnutím k jejím
specifickým

geografickým,

geologickým,

logistickým

a

energetickým

podmínkám, resp. k dílčím fázím tohoto procesu (tj. zachycování, transportu

a

ukládání

(MŽP

a

legislativní

a

CO2)

spolupracujících

na

úrovni

subjektů).

rozhodujících
Dostupné

článků

informace

státní

správy

(technické,

ekonomické), data, pilotní postupy a návody ke konkrétním procesům CCS v
ČR.

Oprávněné aktivity
Celkový cíl projektu:
Hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě
a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS
•

Informované týmy pracovníků státní a veřejné správy útvarů ŽP v
záležitostech CCS. Informovaná regionální samospráva a laická i
odborná veřejnost o tématu CCS, o konkrétních dopadech procesů
CCS pro dané lokality s účelem získání podpory pro snižování
ekologické

zátěže

prostřednictvím

CCS,

nástrojů a s podporou přenosu znalostí.

pomocí

ekoinovativních

Oprávnění žadatelé
• musí být právnické osoby
Výstup

1

–

Zrealizované

průzkumy

pro

posouzení

možností

praktického využití CCS technologie v České republice, navržené
metody zachycování, transportu a ukládání CO2:

• veřejné subjekty……………………………………………………….. 80 %
• soukromé subjekty…………………………………………………… 60 %
• nestátní neziskové organizace ….………………………………90 %

Oprávnění žadatelé
Výstup 2 – Hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné
správě a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS:

• veřejné subjekty………………………………………………….. 80 %
• svazky obcí ……….…………………………………………… 80/60 %
• nestátní neziskové organizace ….………………………. 90 %
• vědecké výzkumné instituce …………………………….. 80 %
• statní organizace a státní podniky …………………….. 80 %

Projekty v partnerství s
donorskými státy
Prioritou Norských fondů 2009-2014 je posilování
partnerství mezi českými subjekty a subjekty z Norska.
Žádosti je proto možné předkládat v partnerství
s relevantními partnerskými institucemi z donorského
státu (partnerství však není podmínkou).
Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou
být zahrnuty do rozpočtu žádosti o grant.

Děkujeme za pozornost.
KONTAKTY:

Mgr. Michal Petrus
vedoucí oddělení programů EU
Tel: +420-2-6712-2898
Ing. Monika Suchopárková
referentka oddělení programů EU
Tel: +420-2-6712-2887
Ing. Světlana Chovancová
referentka oddělení programů EU
Tel: +420-2-6712-2385

