
Nový Program KAPPA je zaměřený na spolupráci s partnery z Norska , Is landu a Lichtenšte jnska. 
Program je realizován v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska v období 2014 - 2021 
v programu Výzkum.
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V následuj íc ích pět i letech 
(2019 - 2024) bude rozděleno 
téměř osm set milionů korun.

Předpokládá se podpora 
zhruba čtyř desítek projektů .

Program není tematicky 
omezený, očekávaj í se návrhy 
projektů z různých oblast í .  

Projektu se musí účastnit vždy 
minimálně jeden uchazeč z ČR 
a jeden uchazeč z Norska , Is landu 
nebo Lichtenšte jnska , př ičemž hlavní 
uchazeč musí být z ČR. 

KAPPA is a new funding programme focused on collaborat ion with partners from Norway, Iceland 
and Liechtenstein . The programme is implemented within the EEA and Norwegian f inancial 
mechanism in the period of 2014-2021 in the Research programme.

About forty projects are 
est imated for support .

Almost eight hundred  million CZK 
will be distr ibuted in the next f ive 
years ( 2019 - 2024).

Specif ikem Programu KAPPA je zaměření část i podpory 
(zhruba 125 milionů Kč) na projekty v oblast i zachytávání 
a ukládání uhlíku.

The programme is not thematically 
limited , project proposals are 
expected from different areas.

The project shall always host a mini-
mum of one applicant from the Czech 
Republic and one from Norway, 
Iceland or Liechtenstein while the 
main part ic ipant shall be from the 
Czech Republic . 

Preferovaným modelem spolupráce 
je účast podniku ve spolupráci 
s výzkumnou organizací .

A part of the funding (about 125 million CZK) will be 
allocated on projects with focus on carbon capture 
and storage.

The preferred cooperat ion model 
is the part ic ipat ion of an enterpr ise 
in cooperat ion with a research 
organisat ion.

Projekty musí být v délce 
trvání 2 – 5 let. . .

. . .  s rozpočtem cca 
12 – 120 mil . Kč.

Maximální intenzita podpory 
na jeden projekt je 80 % 
celkových uznatelných nákladů.

. . .  with a budget of about
12 – 120 mil . Kč.

The maximum aid intensity per 
project is 80%  of the total 
elig ible costs .

Projects shall be in the 
durat ion of  2 to 5 years. . .
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