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Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá 
Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem 
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů 
v Evropském hospodářském prostoru (EHP) 
a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední 
a jižní Evropě. 

V letech 2004-2009 byly v České republice 
prostřednictvím těchto fondů podpořeny projekty 
za 104,6 mil. €, převážně zaměřené na uchování 
kulturního dědictví, podporu zdravotnictví a rozvoj 
lidských zdrojů. 

V rámci aktuálního období obdrží Česká republika 
od dárcovských států 131,8 mil. €. Podpora je 
určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových 
organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného 
i soukromého sektoru. Mezi prioritní programové 
oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní 
prostředí a děti a mladiství. Důležitými oblastmi 
podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, 
prosazování rovnosti žen a mužů, sociální začleňování 
a ochrana kulturního dědictví.

Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž 
většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci 
s příslušnými rezortními ministerstvy. Zřízeny 
jsou speciální programy pro neziskové organizace, 
vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. 
Na implementaci vybraných programů se podílí 
partnerské instituce z donorských zemí. Novinkou 
jsou tzv. předem definované projekty realizované 
prostřednictvím státních institucí. Pro neziskové 
organizace budou v rámci několika programů 
otevřená tzv. malá grantová schémata. Otevřené 
výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány 
postupně od 1. pololetí 2013.

Seznam	zkratek

NKM Národní kontaktní místo (MF) 
ZP Zprostředkovatel programu 
PP Partner programu 
DPP Partner programu ze země donora  
NNO Nevládní neziskové organizace 
NV Norské velvyslanectví 
MF Ministerstvo financí 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MK Ministerstvo kultury 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže  
 a tělovýchovy 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MV Ministerstvo vnitra 
MSp Ministerstvo spravedlnosti 
PDP Předem definovaný projekt 
MGS Malé grantové schéma (vhodné pro NNO) 
OV Otevřená výzva

role	jednotlivých	orgánů

NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP 
a Norských fondů v ČR.

ZP je zodpovědný za implementaci programu včetně 
finančních toků. 

PP je odborným garantem programu. Podílí se 
na přípravě obsahové části programu a po jeho 
schválení na činnostech spojených s vyhlášením výzvy, 
příjmem a hodnocením projektů. Je zodpovědný 
za implementaci MGS a PDP. 

DPP má poradní roli při přípravě a posuzování průběhu 
implementace programů a podílí se na posilování 
bilaterální spolupráce. 

NV má za úkol zprostředkovávat relevantní informace 
mezi norskými a českými orgány a propagovat fondy 
v ČR a v Norsku. Podílí se na posilování bilaterální 
spolupráce. 



ProGramy V ČESKé REPuBLICE 
CZ01	 Technická	asistence	a	Bilaterální	fond	
na	národní	úrovni	/	2,6	mil.	€	
Technická asistence je určena výhradně Národnímu 
kontaktnímu místu na výdaje spojené s řízením EHP a 
Norských fondů v České republice. 

Bilaterální fond na národní úrovni je zřízen za účelem 
posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy 
a Českou republikou. Projekty bude možné předkládat 
i v rámci OV.

EHP FONDY
CZ02	 Biodiverzita	a	ekosystémové	služby/	
monitorování	a	integrované	plánování	a	kontrola	
v	životním	prostředí/	adaptace	na	změnu	
klimatu	/	18,42	mil.	€
Cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity 
prostřednictvím aktivit zaměřených na efektivní řízení 
a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí 
a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových 
služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových 
politik a právních předpisů a obranu před fragmentací 
ekosystémů. Program obsahuje OV, MGS zaměřené 
na ochranu ohrožených druhů a PDP zaměřený 
na ochranu mokřadů. 
ZP: MF/ PP: MŽP / DPP: Directorate of Nature 
Management 

CZ03	 Program	pro	nevládní	neziskové	
organizace	/	9,81	mil.	€	
Program je zaměřen na podporu NNO prosazujících 
veřejný zájem. Hlavními tématy jsou podpora 
demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, 
posilování kapacit NNO, stejně jako specifické 
potřeby minoritních skupin, především Romů. Dalším 
zaměřením programu je ochrana životního prostředí 
a práce s ohroženými dětmi. Program bude realizován 
prostřednictvím několika OV.  
ZP: NROS + Nadace Partnerství

CZ04	 ohrožené	děti	a	mládež	/	4,3	mil.	€
Program je zaměřen na zlepšení kvality 
a deinstitucionalizaci systému péče o děti a mládež 
v ohrožení. Cílem je zkvalitnění sítě služeb 
pro práci s rodinami a zvýšení účasti dětí a mládeže 
v rozhodovacích procesech. Program obsahuje OV, 
MGS a PDP zaměřený na kodifikaci právních úprav. 
ZP: MF / PP: MPSV 

CZ05	 Národní,	regionální	a	místní	iniciativy	
pro	snižování	nerovností	mezi	skupinami	a	na	
podporu	sociálního	začleňování	/	 
1,24	mil.	€
V rámci programu bude realizován 1 PDP zaměřený 
na posílení inkluzivních politik a potírání projevů 
extremismu a rasismu. Projekt nazvaný „Kampaň 
proti rasismu a násilí z nenávisti“ zahrnuje celostátní 
mediální kampaň a vzdělávací programy pro učitele, 
policisty a vedení obcí, které proběhnou v Ústeckém 
a Moravskoslezském kraji. 
ZP: MF / PP: Úřad vlády, Agentura pro sociální 
začleňování v romských lokalitách



CZ06	 kulturní	dědictví	a	současné	umění	/	
21,49	mil.	€
Program obsahuje dvě oblasti podpory. Oblast 
“Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je 
zaměřena na projekty týkající se sbírek muzejní 
povahy, písemného kulturního dědictví, filmového 
dědictví a obnovy nemovitých kulturních památek 
v rámci Památkového fondu (stanoven zákonem 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči). Oblast 
obsahuje OV a 2 PDP zaměřené na digitalizaci filmu 
a průmyslové dědictví. Oblast “Podpora rozmanitosti 
v kultuře a umění v rámci evropského kulturního 
dědictví“ je zaměřena na prezentaci současného 
umění (divadlo, výstavy, hudební akce atd.). V rámci 
této oblasti bude realizováno MGS.  
ZP: MF / PP: MK / DPP pro oblast současného umění: 
Arts Council Norway 

EHP	a	NorSké	FONDY
CZ07	 Program	na	podporu	spolupráce	škol	
a	stipendia	/	3,8	mil.	€
Program obsahuje dvě oblasti podpory. První spadá 
pod Fondy EHP a zahrnuje institucionální spolupráci 
a výměnu žáků, studentů a pracovníků základních, 
středních a vysokých škol mezi Českou republikou 
a státy EHP. Druhá spadá pod Fondy Norska 
a zahrnuje institucionální spolupráci a výměnu 
studentů a pracovníků vysokých škol mezi Českou 
republikou a Norskem. V rámci obou oblastí budou 
realizovány OV. 
ZP: Národní agentura pro evropské vzdělávací 
programy / DPP: Norwegian Centre for International 
Cooperation in Higher Education, Icelandic Centre 
for Research, National Agency for International 
Education Affairs, Liechtenstein

NorSké	FONDY
CZ08	 Pilotní	studie	a	průzkum	technologií	
na	zachycování	a	ukládání	oxidu	uhličitého	
(CCS)	/	7,04	mil.	€
Program je zaměřen na realizaci pilotních studií 
a průzkumů pro CCS technologie, které povedou 
ke zvýšení znalostí a mezinárodní spolupráce 
v této oblasti. Program dále předpokládá realizaci 
osvětových kampaní pro zvýšení povědomí laické 
a odborné veřejnosti v oblasti CCS. Program bude 
realizován prostřednictvím OV. 
ZP: MF, PP: MŽP

CZ09	 fond	pro	podporu	výzkumu	/	 
12,5 mil. €
Bilaterální program je zaměřen na rozvoj vědeckých 
znalostí prostřednictvím spolupráce mezi českými 
a norskými institucemi. Prioritní oblasti jsou 
humanitní vědy, životní prostředí a zdraví.  
Program bude realizován prostřednictvím OV. 
ZP: MŠMT, DPP: Research Council Norway 

CZ10	 Budování	kapacit	a	spolupráce	institucí	
s	norskými	veřejnými	institucemi,	místními	
a	regionálními	úřady	/	1,76	mil.	€
V rámci programu bude realizován jeden PDP 
v bilaterální spolupráci s Council of Europe, jehož 
cílem je proškolit relevantní osoby působící ve všech 
stupních veřejné správy v oblasti odhalování 
a vyšetřování korupčních a souvisejících finančních 
trestných činů. Projekt bude zaměřen především 
na financování politických stran, trestní odpovědnost 
právnických osob a odčerpávání majetku 
pocházejícího z nelegitimních zdrojů.  
ZP: MF, PP: MF, DPP: Council of Europe



CZ11	 Iniciativy	v	oblasti	veřejného	zdraví	/	
19,18 mil. €
Program je rozdělen na dvě oblasti. Cílem první je 
zlepšení psychiatrické péče prostřednictvím pomoci 
cílovým skupinám pacientů ke kvalitní zdravotní 
péči, zlepšení prevence a předcházení následných 
komplikací. Tato oblast obsahuje OV, MGS a PDP 
zaměřený na rehabilitační péči. Druhá programová 
oblast se věnuje péči o děti se zaměřením 
na prevenci dětských zranění, druhotnou prevenci 
před následky nemocí a zdravotních problémů 
z dětství a vzácná dětská onemocnění. Bude 
realizována prostřednictvím OV, MGS a dvou PDP. 
ZP: MF, PP: MZd, DPP: Norwegian Institute  
of Public Health 

CZ12	 Uplatňování	hlediska	rovných	
příležitostí	žen	a	mužů	a	podpora	slaďování	
pracovního	a	soukromého	života	/	Domácí	násilí	
a	násilí	založené	na	pohlaví	/	6,2	mil.	€
Program obsahuje dvě oblasti. První se zaměřuje na 
rovné příležitosti žen a mužů v oblasti ekonomické 
nerovnosti, genderových stereotypů ve vzdělávání 
a v médiích, institucionální zabezpečení rovných 
příležitostí a vyšší zapojení žen ve veřejném životě. 
Druhá oblast má za cíl zajistit prevenci a podporu 
pro osoby ohrožené domácím násilím a podpořit 
vzdělávání a watchdogové aktivity veřejné správy. 
V rámci programu bude realizována OV a MGS. 
ZP: Open Society Fund

CZ13	 Domácí	násilí	a	násilí	založené	
na	pohlaví/	Sjednocení	rovnosti	žen	a	mužů	
a	podpora	slaďování	soukromého	a	pracovního	
života	/	0,84	mil.	€
V rámci programu bude realizován jeden PDP, 
který směřuje k podpoře preventivních opatření 
zaměřených na domácí násilí a k podpoře kapacit 
veřejných institucí a dalších zaměstnavatelů nabízet 
efektivní možnosti sladění pracovního, soukromého 

a rodinného života. Důležitou součástí projektu jsou 
mediální kampaně.  
ZP: MF, PP: MPSV 

CZ14	 Spolupráce	v	rámci	Schengenu	a	boj	
proti	přeshraniční	a	organizované	trestné	
činnosti,	včetně	nezákonného	obchodování	
s	lidmi,	a	migraci	zločineckých	skupin	/	
7,04	mil.	€
Program se skládá z několika PDP, jejichž cílem 
je zvýšení bezpečnosti obyvatel prostřednictvím 
zlepšení efektivnosti spolupráce mezi příslušnými 
státními orgány.  
ZP: MF, PP: MV

CZ15	 Budování	kapacit	a	spolupráce	v	justici	
/	Nápravné	služby	včetně	alternativních	trestů	
/	4,93	mil.	€
Program bude realizován prostřednictvím několika 
PDP. Projekty jsou zaměřené na rekonstrukci 
vybraných věznic, vzdělávání zaměstnanců 
Probační a mediační služby a Vězeňské služby, 
podporu zranitelných skupin ve vězení (programy 
pro odsouzené, materiály pro vězněné cizince) 
a zvýšení efektivity soudnictví zavedením 
videokonferencí.  
ZP: MF, PP: MV, DPP: Council of Europe

Globální	fond	pro	podporu	důstojné	práce	
a tripartitního	dialogu	/	0,7	mil.	€
Program, na který je vyčleněno 1% z celkové alokace 
pro všechny přijímající země, je zaměřen na podporu 
důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi 
organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními 
orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný 
hospodářský a sociální růst. 2 OV proběhly v roce 
2012, vyhlášení další OV se nepředpokládá. 
ZP: Innovation Norway
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Seznam	obrázků: 
(projekty podpořené z Finančních mechanismů 
EHP a Norska 2004-2009, aktivity podporované 
prostřednictvím EHP a Norských fondů 2009-2014)

Podpora multikulturního prostředí v komunitách 
©NROS 

Obnova a rozvoj lidové kultury  
©Valašské muzeum v přírodě 

Revitalizace školních hřišť v Libereckém kraji 
©Norské velvyslanectví v Praze

Modernizace 7. ZŠ Příbram  
©Norské velvyslanectví v Praze

Jarní cyklojízda 2008  
©Lubomír Kotek/Auto*Mat

Zkvalitnění péče o nezralé novorozence  
©Nadace Charty 77

Ochrana vydry říční  
©Jiří Bohdal

Obnova Hradního muzea Český Krumlov  
©Zámek Český Krumlov

Čeští vědci v Bergenu 
©NVF 

Výzkum možností ukládání CO2 v ČR  
©ČGS

Obnova areálu Červený Dvůr  
©Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Ilustrační foto – rovnost pohlaví  
©Fórum 50%

Zkvalitnění práce Vězeňské služby  
©Vězeňská služba ČR

 dárcovské státy     přijímající státy 
Zdroj: Financial Mechanism Office


