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Rozsah bilaterální spolupráce 

• Cíl: posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy 

• Programová úroveň: CZ08 nemá DPP (neformálně RCN) 

• Projektová úroveň: projektová partnerství, iniciativy bilaterálního fondu 

 

 



Programová úroveň bilaterální spolupráce 

 

 

 Žádné formální nástroje (není DPP, není Výbor pro spolupráci s donorským partnerem) 

 Podpora meziprojektových iniciativ s projektovými partnery z úrovně ZP (PP), účast   

 Doplňková akce – možnost financovat účast  ZP a PP resp. organizaci společných akcí za účasti partnerů 

z Norska  z úrovně programu 



Projektová úroveň bilaterální spolupráce 

3 projekty :  003 ČVUT – SINTEF Energi AS  64 % 

  004 Masarykova univerzita – NTNU 

  006 ČGS – IRIS Stavanger  49 %   

 

 - regulerní zapojení partnerů do projektů, participace na rozpočtu projektu (Smlouva o partnerství) 

 - gesce za  výsledky konkrétních aktivit 

-  společné publikace, prezentace, praktická výměna zkušeností 

 

Projektová partnerství 

   



Fond pro bilaterální spolupráci - opatření B 
Alokace:   z 1 995 000 až na 5 066 363 Kč ( 191 184 EUR)  

Čerpání:  4 545 259 Kč (171 519 EUR) – 89% * 

 

Otevřená výzva projektům: 11. února 2015 – 31. 7. 2017, grant do 530 000 Kč 

    (ukončení iniciativ do 15. 9. 2017)  

Podporované aktivity:  

 studijní stáže, studijní/výměnné/pracovní/výzkumné pobyty,  

 pracovní návštěvy  vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší 
praxe, bi-/multilaterální setkání,  

 workshopy, semináře, společná účast na konferencích a prezentace výsledků 

 studie proveditelnosti, studie k přípravě budoucích společných projektů 

 

 * indikativní částka, iniciativy ještě nebyly vyúčtovány 

 



Fond pro bilaterální spolupráci - opatření B 

• aktivní společná účast na mezinárodních konferencích 

• společná účast na seminářích, workshopech 

• pořádání semináře / workshopu /setkání se sdílením zkušeností 

• prohloubení spolupráce – přípravná studie pro nový společný projekt do 

evropského inovačního fondu – 1x 

• krátkodobé pracovní pobyty, stáže v Norsku (až 2 měsíce, pracovníci ČVUT v 

SINTEF) – 3x  

 

Účastníci aktivit: řešitelé a čeští partneři projektů, norští partneři a další norské 

subjekty, RCN, mezinárodní komunita CCS, ZP /PP 

 

Podpořené iniciativy (18) 



Příklady bilaterálních iniciativ 
Účast na "8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage TCCS-8 

(Masarykova univerzita, 2015) 



 

 
Účast na konferenci Sustainable Energy and Environmental Sciences (SEES2016) ,  

únor 2016, Singapur -  6 pracovníků VŠCHT 

- prezentace výsledků projektu 



Mezinárodní konference – 2015 Pittsburgh Conference (ČVUT) 



Konference POWER GEN Asia 1. - 3. 9. 2015 (ČVUT) 



Krátkodobé studijní pobyty ČVUT - prohlubování spolupráce mezi ČVUT a SINTEF ER 2016 

3 krátkodobé stáže ve 3/4Q  2016 3 pracovníků ČVUT u SINTEF ER v Trondheimu 

3 workshopy (2 v Trondheimu, 1 v Praze) 



Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu 003 ČVUT - přípravná studie  

- 4 norští výzkumnící ze SINTEF Energi a 3 pracovníci ČVUT, meeting / workshop v Norsku (květen-srpen 2017) 

- vytvořena podkladová studie využitá pro nový společný výzkumný projekt z Inovačního fondu  

 

 



Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon 

Capture Conference, Norsko – červen 2017 

- projekty, norští partneři, RCN, ZP a PP 




