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Bilaterální fond na programové úrovni:
‐opatření „A“ ‐ hledání partnerů
‐opatření „B“ ‐ prohlubování bilaterální
spolupráce
Finance:
‐min. 1,5 % z alokace programu CZ11 ‐ pro celý
BFPÚ celkem – 7 134 960 Kč (287 700 EUR)
‐„A“: 35% (kontaktní seminář) – cca 2,5 mil. Kč
‐„B“: 65% (otevřená výzva) – cca 4,6 mil. Kč

Zprostředkovatel Bilaterálního fondu – opatření „B“:
•Ministerstvo financí (Zprostředkovatel programu) ve spolupráci
s:
– Ministerstvem zdravotnictví (Partner programu)
– Norwegian National Institute of Public Health (Partnerem programu z
donorských zemí)

Účel bilaterálního fondu – opatření „B“:
‐pro realizaci iniciativ k navazování a prohlubování spolupráce,
výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a
osvědčených postupů mezi příjemci grantů a subjekty
v donorských státech během implementace projektů.

Způsobilý žadatel
‐konečný příjemce schváleného projektu v rámci programu/
malého grantového schématu
Způsobilé iniciativy
‐bilaterální iniciativy nad rámec schváleného projektu, které:
‐ budou realizované ve spolupráci s partnerem projektu (subjekty z
donorských států) – bude uzavřena smlouva o partnerství
‐ budou realizované ve spolupráci s institucí z donorského státu
kompetentní v oblasti realizace projektu

Fond není určen pro financování plánovaných projektových
aktivit.

‐ studijní a pracovní cesty, návštěvy a vzájemná setkání s cílem
sdílení zkušeností, know‐how, přenosu nejlepší praxe,
bilaterální setkání
‐ Pořádání akcí nebo účast na akcích s cílem bi‐/multilaterálních
setkání, prezentací a posílení kontaktů ‐ workshopy,
semináře, konference
‐ podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání
informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení
spolupráce mezi příjemci grantu a donorskými státy
‐ prezentační, propagační aktivity k posílení bilaterálních
partnerství

Doba způsobilosti výdajů:
‐dle dat uvedených v Dopise o schválení přidělení grantu
‐dle dat uvedených v následném právním aktu
‐odvíjí se od plánované délky iniciativy
Finance
‐min. grant na iniciativu je 49 600 Kč (tj.2 000 EUR)
‐max. grant na iniciativu je 496 000 Kč (tj. 20 000 EUR)
‐Výše podílu grantu je 100%
‐proplácení ex‐post v 100 % výši skutečně vynaložených výdajů v
Kč
‐na základě předložené závěrečné zprávy vč. žádosti o platbu

‐ poplatky a cestovní výdaje spojené s účastí na konferencích,
seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech
‐ cestovní výdaje na studijní cesty do zahraničí
‐ výdaje na cestu, per diems a odměny pro hostující experty
‐ výdaje na studie proveditelnosti a na vypracování finančních a
ekonomických analýz
‐ výdaje spojené s pořádáním konferencí, seminářů, pracovních
jednání a workshopů, tlumočení a překlady pracovních materiálů
‐ výdaje spojené s propagačními a informačními aktivitami k posílení
bilaterálních vztahů
‐ poplatky za externí poradenství

1. vyhlášení otevřené výzvy pro BFPÚ ‐ B
2. KP předloží Žádost o uvolnění prostředků z Fondu ‐>
kontrola žádosti
3. schválení/zamítnutí žádosti
4. vydání právního aktu
5. realizace iniciativy
6. KP předloží Závěrečnou zprávu a Žádost o platbu ‐>
kontrola zprávy, žádosti a příloh
7. schválení/vyzvání k doplnění
8. Zprostředkovatel Fondu provede platbu na účet KP

Děkuji za pozornost.

