
 

 
 
 

 

 

5. Výzva – pro předkládání žádostí o grant  
z Blokového grantu CZ 0001 Fond Technické Asistence 

v rámci Finančních mechanismů EHP/ Norsko 
 

 
 

 
Zprostředkovatel Blokového grantu - Centrum pro zahraniční pomoc 

Národní kontaktní místo FM EHP/Norska 
 

 
vyhlašuje dne 16. 11. 2010  5. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu-Fondu 
Technické Asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska. 
 
 

Alokovaná částka pro 5. výzvu je  580 000 EUR 
 
 
I. Žádost o grant 
 
Fond Technické Asistence je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi 
českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko) a žádost může být 
předložena pouze v níže specifikovaných čtyřech oblastech zaměření: 
 

1. Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím  

a to zejména přenosem zkušeností v následujících oblastech: projektové řízení a 
vyhodnocování rozvojových projektů, posuzování vlivů těchto projektů na životní prostředí, 
posilování kapacit univerzit v implementaci programů rozvojových studií a zapojování 
soukromého sektoru do programů rozvojové pomoci třetím zemím. 

 

2. Spolupráce při přijímání a implementaci acquis  

a postupném odstraňování nedostatků zejména v sektoru justice, vnitra, životního prostředí, 
zdraví, financí a dalších. 

 

3. Výměna zkušeností a spolupráce  

zejména mezi státní, regionální a místní samosprávou s cílem posílení a zkvalitnění veřejných 
služeb. 

 

4. Podpora práce a tripartitní spolupráce 

zejména mezi odbory, zaměstnavateli a zaměstnanci s cílem posílení a zkvalitnění sociálního 
dialogu a spolupráce sociálních partnerů 

 

 

Žádost o grant může obsahovat tyto formy aktivit:  

 Společné projekty technické pomoci ČR a zemí ESVO 

 Semináře a konference pořádané ve spolupráci se zeměmi ESVO 



 Asistence norských expertů, přenos know-how zejména v prioritních oblastech na příslušných 
institucích a úřadech v ČR 

 

Výše grantu 
Granty budou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů, v rozsahu od min. 
2 000 EUR do max. 100 000 EUR.  Výše grantu pro každou žádost bude posuzována individuálně.  
 
Na grant nevzniká žadateli právní nárok. 

 

Spolufinancování: 

Spolufinancování ve výši min. 15 % celkového grantu zajišťuje příjemce grantu. 

a. grant do 60 %; Výše grantu nepřekročí 60 % oprávněných projektových nákladů, 
s výjimkou projektů, kterých se týkají níže uvedených bodů (b) a (c),. 

b. grant do 85 %; V případě, že 15 % nebo více projektových nákladů je 
spolufinancováno z centrálních, regionálních nebo místních rozpočtů. FM 
EHP/Norsko může poskytnout grant na zbylou částku oprávněných nákladů projektu. 

c. grant do 90 %; Na grantovou pomoc určenou pro aktivity NNO (včetně sociálních 
partnerů). 

 

Doba realizace projektu  
Maximální doba realizace projektů z Fondu Technické asistence, a to i v případě, že projekt bude 
zahrnovat více typů aktivit, je 8 měsíců. Všechny projekty musí být ukončeny do 31. 12. 2011. 
 
Partnerství 
 
Partnerská organizace musí být subjekt ze zemí ESVO (Lichtenštejnsko, Island, Norsko). Vztah 
konečného příjemce dotace a partnerské organizace musí být nekomerčního charakteru. Partnerství 
nesmí být založeno na dodavatelsko-odběratelských vztazích. 
 
 
 
 
II. Oprávněnými žadateli o grant jsou: 
 

 instituce veřejné správy  na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva) 
 státní instituce 
 nevládní neziskové organizace  
 sociální partneři 
 univerzity a školy 
 profesní komory a svazy 
 další subjekty působící ve veřejném zájmu 
 

Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zřízen v České republice.  
 
 
 
 
III. Způsob předkládání žádosti 

 



Žádosti budou zpracovány v češtině a na předepsaném formuláři. Formulář  žádosti o grant z FTA  
naleznete zde. (vložit FTA-P1 – žádost) 

 

Pro výpočet nákladů projektu je stanoven pro tuto výzvu  fixní kurz  1 EUR = 25,131 CZK 
 
Žadatel musí předložit vždy  2 výtisky žádosti (1 podepsaný originál a 1 kopii) a  zaslat elektronickou 
verzi žádosti na e-mailovou adresu: FTA@mfcr.cz.  
 
Tištěná a elektronická verze žádosti bude identická, v případě nesrovnalostí platí tištěná verze. Pokud 
žádost nebude předložena  jak v tištěné, tak elektronické verzi, bude vyřazena z dalšího hodnocení. 
 
Žádost bude  předložena v samostatné obálce s označením: FM EHP/Norska - Fond Technické 
asistence – BG CZ 0001 – 5. Výzva 
 
 
 
IV. Formulář žádosti 
 
Veškeré další informace pro zpracování žádosti o grant z FTA jsou uvedeny v Pokynech pro 
žadatele a ve Vzoru formuláře žádosti. 
Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.eeagrants.cz - Finanční mechanismy 2004-2009 v sekci – 
Fond Technické asistence.   
 
 
V. Termín a místo pro předložení žádosti 

 
Kompletní žádosti v českém jazyce lze předkládat průběžně od 16.11.2010 do 5.1.2011 na Národní 
kontaktní místo – Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc.  
 
 
Adresa pro doručení:   
 

Ministerstvo financí 
Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace (odd. 585)  
Letenská 15, 118 10 Praha 1 

 
 
E-mailová adresa pro doručení elektronické verze je: FTA@mfcr.cz. 
 
Konečný termín pro odevzdání žádostí je 5.1. 2011  -  16:00  hod.  Rozhodujícím datem pro přijetí 
žádosti je datum přijetí tištěné verze žádosti. Tištěná verze žádosti doručená po  konečném termínu  
nebude přijata. 
 
 
 
VI. Další informace 
 
Dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu: FTA@mfcr.cz. Odpověď bude odeslána do 10 
kalendářních dnů. 
Dotazy mohou být zasílány nejpozději 10 kalendářních dnů před konečným termínem 5. Výzvy  - 
to je do 22.12.2010. 
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