Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností
Dne 16. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie
a průzkumy pro CCS technologie, odsouhlasen grant ve výši 7 224 491 Kč z Norských fondů
2009 – 14 pro realizaci projektu Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (číslo
projektu NF‐CZ08‐OV‐1‐004‐2015). Projekt bude realizovat Masarykova univerzita ve spolupráci s
Norges Tekniks ‐ Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
Projekt je realizován v rámci Programu CZ08, jehož cílem je zvýšení znalostí a nadnárodní spolupráce
v oblasti CCS (zachycování a ukládání CO2). Cílem projektu bude představit laické i odborné
veřejnosti CCS v její obecnosti a návaznosti na globální klimatické problémy a reprodukovat
zkušenosti s touto technologií ze zemí, které již technologii CCS uvádějí do praxe. Očekávaným
přínosem projektu je vybavení široké veřejnosti dostatečnými informacemi k tomu, aby byla schopna
v případné diskusi o reálné implementaci technologie CCS v České republice posoudit možné přínosy
a rizika.
Podmínky poskytnutí grantu:














celková výše grantu pro výdaje konečného příjemce grantu (Masarykovu univerzitu) a jeho
partnera NTNU nepřekročí 7 224 491 Kč, což je maximálně 80 % celkových způsobilých
výdajů,
Masarykovu univerzita a její partner NTNU prohlašují, že splňují znaky definice organizace pro
výzkum a šíření znalostí dle kapitoly 1 článku 2, bodu 83 Nařízení Komise č. 651/2014 a
článku 2.1. Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení Komise 2014/C
198/01),
subjekt zapojený do realizace projektu povede v souladu se zvláštními právními předpisy pro
projekt oddělenou evidenci o vynaložených výdajích a v rámci této evidence bude sledovat
výdaje hrazené z podpory,
subjekty zapojené do realizace projektu nesplňují definici podniku v obtížích,
v návaznosti na rozhodnutí Evropské Komise nebyl na žádný subjekt vystaven inkasní příkaz,
jímž byla podpora vyplacená v jeho prospěch prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem,
projekt nebude financovat náklady spojené s hospodářskými činnostmi,
bude zabezpečeno veřejné šíření výsledků výzkumu a výstupů projektu na nevýlučném
a nediskriminačním základě v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (Sdělení Komise 2014/C 198/01),
příjemce dotace je povinen od data schválení projektu do jeho ukončení (splnění účelu
dotace) a po dobu udržitelnosti projektu postupovat v souladu s následujícími dokumenty
v aktuálním znění:
Metodikou finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních
mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období
2009 – 2014;
Pokynem Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů
2009 – 2014;

Pokynem Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným
z EHP a Norských fondů 209‐2014;
Příručkou pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08,
CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15.


nepřímé ‐ režijní výdaje konečného příjemce grantu jsou kalkulovány a budou dokládány dle
metody b), Pokynu NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 14, kapitola 2,
článek 2.2. Konečný příjemce si je vědom, že koneční příjemci a/nebo partneři, kteří v rámci
6. nebo 7. Rámcového Programu Evropské Komise identifikovali své nepřímé výdaje
způsobem srovnatelným s metodou a), nemohou v rámci EHP a Norských fondů 2009‐2014
použít metody b) a c).

