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O TA ČR

Organizační složka státu a správce rozpočtové 

kapitoly;

připravujeme a spravujeme programy státní 

podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení 

výzkumných organizací aplikovaného výzkumu

s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě;

rozvíjíme nové nástroje na podporu užší 

spolupráce akademického sektoru 

s podnikatelským sektorem a státní správou.



BETA
program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby 

státní správy

GAMA
ověření výsledků VaV pro praktické uplatnění a 

komerční užití

DELTA
bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu se 

zahraničními partnery

EPSILON
podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký 

potenciál pro rychlé uplatnění na trhu

ZÉTA
zapojení nastupující výzkumné generace do řešení 

projektů aplikovaného výzkumu

ÉTA
zapojení společenských a humanitních věd do projektů 
technického i netechnického výzkumu, vývoje a inovací

THÉTA
podpora VaV v oblasti energetiky 

se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti 
jaderné bezpečnosti 

a dlouhodobé technické perspektivy energetiky

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE
efektivní spolupráce VO a odběratelů, vznik a činnost center VaVaI v 

progresivních oborech k růstu konkurenceschopnosti ČR

KAPPA
posiluje rozvoj znalostí založených 

na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v 
aplikovaném výzkumu, zároveň podporuje projekty 

zaměřené na zachytávání a ukládání uhlíku



PROGRAM KAPPA

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací 

KAPPA (dále jen „program“) je financovaný Fondy EHP a 

Norska.

Projektu se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč 

z České republiky a jeden z Norska, Islandu či 

Lichtenštejnska. Hlavní uchazeč musí mít sídlo v České 

republice.

Preferovaný model spolupráce je účast podniku ve 

spolupráci s výzkumnou organizací.



MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

 podepsána 4. září  2017;

● pro implementaci Finančních mechanismů EHP 

2014 - 2021 mezi Islandem,  Lichtenštejnským knížectvím, Norským 

královstvím (donorské státy) a Českou republikou;

● pro implementaci Finančních mechanismů Norska 

2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou.

NÁRODNÍ PROGRAM KAPPA

schválila vláda usnesením č. 308 dne 16. května 2018.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROGRAMU
Program posiluje rozvoj znalostí založených na výzkumu 

prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. 

Program podporuje také projekty zaměřené na zachytávání a ukládání 

uhlíku (CCS).

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO
Ministerstvo financí ČR

DONORSKÝ PARTNER PROGRAMU
Research Council of Norway

TRVÁNÍ PROGRAMU
2019 – 2024

ÚČELOVÁ PODPORA CELKEM
32,5 MIL. €

PŘÍSPĚVEK ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
4,9 MIL. €

MAXIMÁLNÍ INTENZITA PODPORY NA PROGRAM
80 %

MAXIMÁLNÍ INTENZITA PODPORY NA UCHAZEČE
až 100 %



PROGRAMOVÁ OBLAST 2 - VÝZKUM
Aplikovaný výzkum, 

inovace.

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
Program není tematicky zaměřený, 

speciální alokace na projekty CCS (carbon capture and 
storage).

ZPŮSOBILÍ UCHAZEČI
Výzkumné organizace, 

podniky (včetně malých a středních podniků).

BILATERÁLNÍ AKTIVITY
Match-makingové akce

výměna zkušeností
workshopy pro příjemce

výzkumné aktivity s bilaterálním aspektem v rámci řešení 
projektů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROGRAMU



Pro projekty podpořené v 1. veřejné soutěži se 
předpokládá celkově rozdělit (alokace veřejné 
soutěže)

32 523 529 EUR

Finanční prostředky z Finančních mechanismů 
EHP 12 901 000 EUR

Finanční prostředky z Finančních mechanismů 
Norska 14 744 000 EUR

Finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR 4 878 529 EUR

Z toho: Finanční prostředky pro projekty v oblasti 
zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) 5 203 764 EUR

Předpokládaná minimální finanční podpora na 
jeden projekt 500 000 EUR 

Předpokládaná maximální finanční podpora na 
jeden projekt 2 500 000 EUR 

FINANČNÍ ÚDAJE



HARMONOGRAM

Vyhlášení veřejné soutěže: 

Duben 2019 podzim 2019

Přesné datum bude určeno po podepsání Programové dohody.

Matchmaking: 

Duben 2019 podzim 2019
Po vyhlášení veřejné soutěže,

dvoudenní akce,
informace o veřejné soutěži, 

možnost najít partnera.

Soutěžní lhůta cca 100 dní.

Vyhlášení výsledků do poloviny roku 2020.

Zahájení řešení projektů od poloviny roku 2020.

Projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024.



CO JIŽ MÁME ZA SEBOU?
9/2017 uzavření memorand,

5/2018 schválení národního Programu,
3/2019 jednání Programového výboru,

fáze programové dohody:
6/2018 Concept note,

6/2018 Result Framework,
8/2018 Risk analysis,

10/2018 - 2/2019 Supplementary information,
2 - 6/2019 Přílohy Programové dohody.

CO NÁS ČEKÁ?
6/2019 uzavření Programové dohody,
9/2019 jednání Programového výboru,

3Q 2019 vyhlášení výzvy,
3Q - 4Q 2019 semináře pro uchazeče,

1Q 2020 konec soutěžní lhůty,
2Q 2020 hodnocení, vyhlášení výsledků,

3Q - 4Q 2019 semináře pro příjemce.

HARMONOGRAM



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
NÁVRH PROJEKTU

V anglickém jazyce,
popis spolupráce mezi uchazeči,

předpokládaná povinná příloha průzkumu trhu, 
finanční plán v případě podniků mladších 18 měsíců.

UCHAZEČI
Minimálně jeden uchazeč z České republiky,

minimálně jeden uchazeč z Norska, Islandu či Lichtenštejnska,
hlavní uchazeč z České republiky,

pro CCS projekty minimálně jeden partner z Norska,
možná účast partnerů z třetích zemí (financování těchto partnerů 

bude upřesněno ve výzvě),
čestné prohlášení,

odborná způsobilost, vlastnická struktura, 
zvláštní povolení (je-li potřeba),

zveřejnění účetní závěrky (pouze český uchazeč).

Další informace budou specifikovány ve výzvě a zveřejňovány na 
webových stránkách.



HLEDÁNÍ PARTNERŮ

Partner Search Database for EEA and Norway 
Grants

Research Council of Norway
rcn.no

Výzvy v rámci fondů bilaterálních vztahů 
Ministerstva Financí ČR 

červen 2019
eeagrants.cz

Match-making TA ČR
3-4 Q 2019

kappa.tacr.cz



VEŘEJNÁ SOUTĚŽ DATUM VYHLÁŠENÍ

TREND 1.VS 15. 5. 2019

DOPRAVA 2020+ 1.VS 12. 6. 2019

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 1.VS 12. 6. 2019

DELTA 2 1.VS 25. 6. 2019

ÉTA 3.VS druhá polovina roku 2019

ZÉTA 4.VS druhá polovina roku 2019

THÉTA 3.VS druhá polovina roku 2019

KAPPA 1.VS druhá polovina roku 2019

Předběžný harmonogram 
veřejných soutěží TA ČR v roce 2019



KONTAKTY
Vedoucí oddělení fondů EHP a Norska

Dominika Paclíková

paclikova@tacr.cz; +420 234 611 618

Regionální zástupce pro Jihomoravský kraj
Dagmar Kudová 

brno-rkm@tacr.cz; +420 778 727 116

Helpdesk
kategorie Program KAPPA - Norské fondy

https://www.tacr.cz/hesk/



kappa.tacr.cz


