
číslo 
prgm Název programu

Zprostředkovatel 
programu (ZP) 

Partner programu 
(PP) 

Partner programu 
donora (DPP) 

Zaměření programu 

UPOZORNĚNÍ  
(návrhy programů zatím nejsou schválené 

Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; 
zaměření programu se může změnit!!!) 

Stávající stav Alokace PDP SGS OC 

CZ01 
Technická 
asistence 

a Bilaterální fond 
na národní úrovni 

ZP – MF 

Technická asistence slouží k podpoře národní autority 
NKM, CO a AO související s implementací EHP a 
norských fondů 2009-2014. Jedná se o výdaje, které jsou 
nutné, jasně identifikovatelné a přímo a výlučně spojené 
s řízením FM v ČR. 

Bilaterální fond na národní úrovni byl zřízen za účelem 
posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy 
a Českou republikou v rámci programových oblastí během 
přípravy programu a jeho implementace. 

Dohoda o TA a Fondu 
pro bilaterální 
spolupráci na národní 
úrovni podepsána 
13.2.2012. 

2,600 -- -- -- 

CZ02  

Biodiverzita 
a ekosystémové 

služby/ 
Monitorování 
a integrované 

plánování 
a kontrola 
v životním 
prostředí/ 
Adaptace 

na změnu klimatu 

ZP - MF 
PP - MŽP  
DPP - The Directorate 
for Nature Management 

Program je zaměřen na 3 programové oblasti  

PA 2 - Biodiverzita a ekosystémové služby  

PA 3 - Monitorování a integrované plánování a kontrola 
v životním prostředí  

PA7 - Adaptace na změnu klimatu. 

Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a 
to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity 
pro 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. 
 
Návrh programu zahrnuje jednu otevřenou výzvu.  
Součástí je i malé grantové schéma Akční plány pro 
ohrožené druhy II. s alokací 2 mil. EUR a 2 předem-
definované projekty (PDP):  
PDP1 –  Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR 

Návrh programu 
předložen KFM -

15.3.2012 

 

  Předpokládané 
vyhlášení 1. výzvy: 

prosinec 2012 

18, 420 2 1 1 



s alokací 890 800 EUR;  
PDP2 – Kampaň „Správným topením za čerstvý vzduch“ 
s alokací 680 000 EUR. 

CZ03 

Program pro 
nevládní 

neziskové 
organizace  (NGO 

Programme) 

V současné době 
probíhá 
vyhodnocení nabídek 
předložených v rámci 
tendru na zajištění 
Zprostředkovatele 
programu 

Program pro nestátní neziskové organizace je zaměřen 
na podporu nestátních neziskových organizací 
prosazujících veřejný zájem.  

Program bude zaměřen na podporu demokracie, lidských 
práv a genderové rovnosti, na posilování kapacit 
nestátních neziskových organizací stejně jako na 
specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. 
Dalším zaměřením Programu je také ochrana životního 
prostředí a klimatické změny.  
FNNO je určen na podporu nestátních neziskových 
organizací prosazujících veřejný zájem.  
Program bude realizován prostřednictvím několika 
otevřených výzev.  

Termín pro předložení 
návrhu programu na KFM 

– 09 /2012 

tender byl vyhlášen 
v únoru 2012, ukončení 
tendru a termín otvírání 
obálek byl 21.3.2012. 
Vybraný ZP zpracuje 
návrh Programu do 3 
měsíců od podepsání 
Smlouvy o smlouvě 

budoucí  

9, 810    

CZ04 Ohrožené děti 
a mladiství 

ZP - MF 
PP- MPSV 

Program  je zaměřen na zlepšení kvality 
a deinstitucionalizace systému péče pro děti a mladistvé 
v ohrožení a přispěje ke zmírnění rozdílů mezi zeměmi 
EHP v oblasti péče o ohrožené děti, zejména pak svým 
zaměřením na upřednostnění  vývoje dítěte v jeho 
přirozeném prostředí nebo náhradním rodinném prostředí 
v případech, kdy dítě nemůže být dočasně nebo trvale 
vychováváno ve své rodině. Program je svým zaměřením 
cílován na zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami a 
na zvýšení účasti zainteresovaných subjektů 
v rozhodovacích procesech. 
 
 
V  programu je navržen k realizaci jeden předem 
definovaný projekt (PDP) a bude vyhlášena otevřená 
výzva k předkládání žádostí o grant. V rámci otevřené 
výzvy budou ve dvou tématických okruzích vybrány a 
následně realizovány projekty zaměřené na:  

1. mechanismy zapojování dětí a zjišťování názoru 
dítěte  

2.  zvýšení transparentnosti procesů ochrany dítěte, 
zejména v oblasti práce orgánů sociálně-právní 

Návrh programu 
předložen KFM 5.3.2012 

 

Předpokládané vyhlášení 
1. výzvy: 2. polovina roku 

2012 

4, 298 1  1 



ochrany a soudů    

 
PDP bude  zaměřen na kodifikaci právní úpravy podpory 
rodin, náhradní rodinné péče a systému ochrany práv 
dětí a na implementaci uvedené právní úpravy 
na základě zpracovaného implementačního schématu. 
PDP je v hodnotě 1 158 407 EUR 

CZ05 

Národní, 
regionální a místní 
iniciativy pro 
snižování 
nerovností mezi 
skupinami a na 
podporu 
sociálního 
začleňování  

ZP - MF 
PP – Úřad vlády 

Program se bude realizovat prostřednictvím předem 
definovaného projektu „Kampaň proti rasismu a násilí 
z nenávisti“, jehož implementaci zajišťuje Úřad vlády ČR - 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, 
která je odborem Úřadu vlády ČR.  

Projekt je zaměřen na posílení společenské podpory pro 
zavádění inklusivních politik a pro potírání projevů 
extremismu a rasismu. Realizace projektu přispěje 
k aktivnímu potírání projevů násilí z nenávisti mladými 
lidmi, na které je zaměřena celostátní mediální kampaň, 
zvýší kompetence učitelů, policistů a vedení obcí jak čelit 
projevům násilí z nenávisti a obecně přispěje k větší 
podpoře proinkluzivních politik ze strany obcí, škol a 
policie, zejména v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, 
kde proběhnou vzdělávací aktivity místních aktérů. 
 
Finanční alokace programu je 1 242 000 EUR. 
PDP je v hodnotě 1 200 000 EUR 

Návrh programu 
předložen KFM 22.2.2012 1, 242 1   

CZ06 Kulturní dědictví 
a současné umění 

ZP - MF 
PP - MK 
DPP - The Arts Council 
Norway 

Program se skládá ze dvou programových oblastí: 

Programová oblast 16 -  “Zachování a revitalizace 
kulturního dědictví“ – jedná se o zaměření na ochranu 
a obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví. 
V rámci programu bude podpora zaměřená na projekty 
týkající se sbírek muzejní povahy, písemného kulturního 
dědictví, filmového dědictví a obnovu nemovitých 
kulturních památek v rámci Památkového fondu 
(Památkový fond je stanoven zákonem  č.20/1987 Sb. o 
státní památkové péči) 

PDP1: “Restaurování a digitální přepis filmového 
dědictví” podpoří  zpřístupnění děl významných českých 

Návrh programu 
předložen KFM 28.2.2012

DPP* – pouze pro PA 17 

 

Předpokládané vyhlášení 
1. výzvy: 2. polovina 

roku 2012 

21, 490 2 1 2 



autorů současným a budoucím generacím (partneři PDP - 
Norwegian National Library). 

PDP2: “Průmyslové dědictví” - realizuje NPÚ  
ve spolupráci s norským partnerem The Directorate for 
Cultural Heritage – Riksantikvaren. 
 
Programová oblast 17  - malé grantové schéma 
„Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci 
evropského kulturního dědictví“ je zaměřen na podporu 
současného umění a kultury a její prezentace co nejširší 
veřejnosti (divadlo, výstavy, hudební akce, atd.) 

CZ07 
Program na 

podporu 
spolupráce škol 

a stáží 

ZP – NAEP 
PP - MŠMT 
DPP - the Norwegian 
Centre for International 
Cooperation in 
Education - SIU 
(Norway) / 
the Icelandic Centre for 
Research – RANNIS 
(Iceland) / 
the National Agency for 
International Education 
Affairs – AIBA 
(Liechtenstein) 

PA 19 - Podpora rozvoje lidského kapitálu a znalostí, 
dovedností a zkušeností prostřednictvím výměny 
zkušeností a studentů středních a vysokých škol v České 
republice a států EHP.  

PA 24 – posílení lidského kapitálu a znalostí díky výměně 
studentů a akademických pracovníků mezi českou 
republikou a Norskem.  

Návrh programu 
předložen KFM 16.2.2012

 

Předpokládané vyhlášení 
1. výzvy: 2. polovina roku 

2012 

3,800   2 

CZ08 

Pilotní studie 
a průzkum 

technologií na 
zachycování a 
ukládání oxidu 

uhličitého (CCS) 

ZP - MF 
PP - MZP 

Program je zaměřen na podporu aktivit souvisejících se 
zachycováním a ukládáním CO2. V rámci programu bude 
vyhlášena otevřená výzva k předkládání návrhů 
individuálních projektů, které budou zaměřeny na realizaci 
pilotních studií a průzkumů pro CCS technologie, které 
povedou ke zvýšení znalostí a nadnárodní spolupráce v 
CCS. 

První část programu je zaměřena na výzkum zachycování 
a ukládání CO2. Druhá část programu je zaměřena na 
zvýšení povědomí laické a odborné veřejnosti o 
technologii CCS prostřednictvím komplexních osvětových 
kampaní. 
 

Návrh programu 
předložen KFM 20.2.2012

 

Předpokládané vyhlášení 
1. výzvy: na přelomu 

2012/2013 

7, 040 
   1 



V rámci 1. otevřené výzvy bude možné předkládat 
komplexní projekty zaměřené na řešení zachytávání oxidu 
uhličitého, jeho transport a ukládání včetně zajištění 
publicity. 

CZ09 Fond pro podporu 
výzkumu  

ZP - MSMT  
DPP - the Research 
Council of Norway 

Program je zaměřen na podporu rozvoje vědeckých 
znalostí prostřednictvím vědecké spolupráce mezi 
českými a norskými institucemi. Soustředí se na tematické 
oblasti, které v sobě snoubí celkové prioritní sektory 
Finančního mechanismu Norska a prioritní oblasti České 
republiky pro vědu, výzkum a inovace, a to: 

1. Společenské a humanitní vědy 

2. Životní prostředí 

3. Zdraví  

Uchazeči podpory budou definováni ve výzvě. 

Návrh programu 
předložen KFM 16.2.2012 12, 500    

CZ10 

Budování kapacit 
a spolupráce 
institucí 
s norskými 
veřejnými 
institucemi, 
místními a 
regionálními 
úřady  

ZP - MF 
PP - MF 
DPP – Rada Evropy 

V rámci programu bude realizován jeden předem-
definovaný projekt (PDP) v bilaterální spolupráci s Radou 
Evropy, jehož  hlavním  cílem je proškolit relevantní osoby 
působící v rámci veřejné správy. 
V rámci projektu bude zajištěna také výměna zkušeností 
a know-how mezi zúčastněnými subjekty na národní 
i mezinárodní úrovni. 
 

Návrh programu  
předložen na KFM 

24.4.2012 
1, 760 1   

CZ11 Iniciativy v oblasti 
veřejného zdraví 

ZP - MF 
PP - MZd 
DPP – Norwegian 
Institute of Public 
Health  
 

Program se skládá ze dvou programových oblastí -
psychiatrické péče a péče o děti. Cílem je pomoci cílovým 
skupinám pacientů ke kvalitní zdravotní péči, zlepšení 
prevence a předcházení následných komplikací. Program 
bude realizován pomocí tří předem definovaných projektů 
(PDP 1,2,3) v bilaterální spolupráci s Norským institutem 
veřejného zdraví.  

V rámci první programové oblasti bude realizován PDP 1. 
Projekt bude organizován pomocí otevřené výzvy pro 
individuální projekty s cílem zlepšit infrastrukturu a vytvořit 
komplexní program rehabilitační péče. Zároveň bude 
projekt realizován pomocí MGS pro Nevládní organizace, 

Návrh programu 
předložen KFM 24.2.2012

 

Předpokládané vyhlášení 
1. výzvy: 

 2. polovina roku 2013 

19, 180 3 2 2 



zaměřené na poskytnutí alternativní formy péče 
a začlenění pacientů zpět do života. 

Druhá programová oblast iniciativy se věnuje péči o děti 
a obsahuje 2 Předem definované projekty a zároveň 
možnost realizace pomocí MGS pro Nevládní organizace. 
Oblast se skládá ze tří částí:  

 dětská zranění (PDP1) 

  druhotná prevence před následky nemocí a 
zdravotních problémů v dětství 

 vzácná dětská onemocnění (PDP3) 

Cílem PDP 2 je zřízení Národního koordinačního centra 
pro prevenci před zraněním, násilím a pro podporu 
bezpečnosti dětí. Centrum bude shromažďovat a 
distribuovat informace o dětských zraněních a bude 
poskytovat metodologii pro prevenci. Druhá část se věnuje 
prevenci následků nemocí v dětství. Cílem je posílení 
dětských center v regionech skrze vybavení, trénink 
expertů či zřízení nových center, za účelem redukce 
následků dětských nemocí. PDP 3 si klade za cíl vytvořit 
Národní koordinační centrum pro vzácné nemoci, které 
zlepší informovanost a komunikaci mezi lékaři a poskytne 
informace veřejné společnosti. 

 

CZ12 

Sjednocení 
rovnosti žen 
a mužů a podpora 
slaďování 
soukromého 
a pracovního 
života/ Domácí 
násilí a násilí 
založené 
na pohlaví 

ZP bude vybrán 
v otevřeném 
výběrovém řízení, které 
bylo vyhlášeno 
/odesláno k uveřejnění 
5.3.2012) 

Hlavním cílem programu je podpořit rovnost žen a mužů 
a slaďování pracovního a soukromého života a prevence 
a potlačení domácího násilí a násilí na základě pohlaví. 
Program by měl být také zaměřen na specifické potřeby 
minoritních skupin.  
 
Program bude realizován prostřednictvím otevřené výzvy. 
Bude implementováno i malé grantové schéma.  

Přepokládaný termín 
předložení návrhu 

programu 10-11/2012 

Výběrové řízení na 
Zprostředkovatele tohoto 
programu bylo zahájeno 

dne 5. 3. 2012, termín pro 
otevírání obálek je dne 
23. 4. 2012. Zahájení 
realizace programu se 

předpokládá také během 
1. čtvrtletí 2013. 

6, 200    



CZ13 

Domácí násilí 
a násilí založené 

na pohlaví/ 
Sjednocení 
rovnosti žen 

a mužů a podpora 
slaďování 

soukromého 
a pracovního 

života 

ZP - MF 
PP - MPSV 
 

Program je zaměřen na otázky domácího násilí jako 
jedné z forem násilí založeného na pohlaví a na 
prosazování rovných příležitostí žen a mužů a podporu 
slaďování soukromého a pracovního života. Jedná se 
o otázky, jež jsou zahrnuty pod programovou oblast č. 28 
a 29, které byly na základě Memoranda o porozumění, 
uzavřeného mezi Norským královstvím a Českou 
republikou, spojeny do společné programové oblasti.  
Plánovaný program bude realizován prostřednictvím 
předem definovaného projektu a jako dva hlavní cíle si 
stanovil:  
 prevenci a redukci domácího násilí  
 zlepšení slaďování soukromého a pracovního života.  

 
Předem definovaný projekt je zaměřen na snížení 
výskytu a latence domácího násilí, které je jako jedna 
z forem násilí založeného na pohlaví velmi rozšířenou 
formou násilí, avšak často k němu dochází skrytě. Proto 
je cílem programu nejenom snížení výskytu těchto jevů, 
ale také snížení jejich latence, o níž lze předpokládat, že 
je značně vysoká.  
PDP je v hodnotě 800 000 EUR 
 
Dále se program zaměřuje na zlepšení slaďování 
pracovního a soukromého života, a to zejména 
prostřednictvím zvýšení povědomí o slaďování 
pracovního a soukromého života a otázkách rovných 
příležitostí žen a mužů obecně, a to jak mezi 
zaměstnanci veřejné správy, tak mezi širokou veřejností.  
 
V rámci tohoto cíle dojde také k výměně praxe mezi 
jednotlivými zainteresovanými subjekty, a to jak 
na národní, tak na mezinárodní úrovni.  

Návrh programu 
předložen KFM 21.2.2012 0, 840 1   

CZ14 

Spolupráce 
v rámci 

Schengenu a boj 
proti přeshraniční 

a organizované 
trestné činnosti, 

ZP - MF 
PP - MV 
 

Program se skládá z 5 PDP. Program je zaměřen na 
spolupráci v rámci Schengenu v boji proti organizovanému 
zločinu, včetně nezákonného obchodu s lidmi.  Cílem je 
zvýšení bezpečnosti obyvatel zlepšením efektivnosti 
spolupráce  mezi orgány prosazující  právo v zemích 
Schengenu v boji proti organizovanému zločinu, včetně 

Návrh programu byl 
předložen KFM 06/2012. 

Důvodem žádosti 
o změnu termínu 
předložení návrhu 

7, 040 4   



 
Seznam zkratek 

Number Forms of implementation 

PDP Předem definovaný projekt 

SGS Malé grantové schéma 

OC Otevřená výzva 

NKM Národní kontaktní místo 

CO Certifikační orgán 

AO Auditní orgán 

FM Finanční mechanismy 

 

včetně 
nezákonného 
obchodování 

s lidmi a migraci 
zločineckých 

skupin 

obchodování s lidmi programu CZ14 je 
celkové zdržení 

způsobené personálními 
a organizačními změnami 
na Ministerstvu vnitra ČR 

a Policii ČR 

CZ15 

Budování kapacit 
a spolupráce v 

justici / Nápravné 
služby včetně 
alternativních 

trestů 

ZP - MF 
PP - MSp 
DPP – Rada Evropy 
(PA 32) 
 

Program je zaměřen na rekonstrukci vybraných věznic 
a vzdělávání zaměstnanců PMS a vězeňské služby, 
podpory zranitelných skupin  ve vězení (programy 
pro odsouzené, materiály pro cizince) 
 
PA 31- vzdělávání pracovníků probační a mediační 
služby, zvýšení efektivity soudnictví zavedením 
videokonferencí;  

PA 32- programy pro odsouzené a zlepšení podmínek 
ve věznicích, informační materiály pro vězněné cizince 
a vzdělávání zaměstnanců VS 

Návrh programu 
předložen na KFM 20.4. 
2012. 

4, 928 3   

CELKOVÁ ALOKACE 131,8 mil. EUR 


