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Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  

Základní informace 

• Obecný cíl programové oblasti: 

• „Posílení začleňování Romů a jejich postavení ve společnosti“ 

 

• 4 základní oblasti podpory: 

1) Vytvoření systému pro sběr etnických dat pro státní orgány ČR pro podporu tvorby politiky a 

právních předpisů na základě důkazů a dat (evidenced based policy-making); 

2) Zvyšování povědomí o romské kultuře a historii. 

3) Posilování postavení / zmocňování Romů, podpora jejich angažovanosti na místní úrovni a 

budování kapacit romských představitelů a zástupců. 

4) Podpůrná opatření v oblasti vzdělávání 

 

• Celková alokace na programovou oblast pro grantovou podporu: €6,453,794 / cca 164,500,000 CZK.  

• Forma podpory: 2 otevřené výzvy a 2 PDP 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  

Oblast podpory 1 - sběr etnických dat 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 1 

 Název projektu: Vytvoření systému pro kvantitativní sběr dat k evaluaci situace Romů v české společnosti  

Konečný příjemce: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 

Výše grantu: 25,500,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 58 měsíců 

Cíl projektu: 
Vytvořit systém pro kvantitativní sběr etnicky citlivých dat, který bude opakovatelně použitelný a bude poskytovat relevantním 

státním institucím robustní data pro tvorbu politiky a právních předpisů na základě důkazů a dat (evidenced based policy-making) 

Klíčové aktivity: 

1. Vytvoření 1. expertní platformy, která se bude zabývat (i) potřebou sběru etnických dat; (ii) definici a identifikací cílové populace; (iii) 

aktuálními způsoby postupů při absenci systému na sběr etnických dat 

2. Metodologická podpora a konzultace v souvislosti aktualizací Strategie romské integrace 

3. Analýza dat posledního sčítání lidu 

4. Kvantitativní průzkum zaměření na míru poskytované podpory pro sběr etnických dat ze strany relevantních institucí / stakeholderů 

5. Provedení prvního sběru etnických dat + analýza a evaluace 

6. Analýza zahraničních zkušeností se sběrem obdobných etnických dat 

7. Analýza legislativního a institucionálního prostředí v ČR 

8. Provedení druhého sběru etnických dat 

9. Vytvoření metodologie pro popis situace cílové skupiny + analýza a evaluace 

10. Vytvoření 2. expertní platformy ke zhodnocení navržené metody sběru etnických dat 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  

Oblast podpory 2 - zvyšování povědomí o romské kultuře a historii 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 2 

 Název projektu: Centrum Romů a Sintů v Praze  

Konečný příjemce: Muzeum romské kultury 

Projektový partner z Norska The European Wergeland Centre 

Výše grantu: 38,250,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 
Vytvoření nového centra Romů a Sintů v Praze jako pobočky MRK v Brně a specializované instituce na 

vzdělávání v oblasti romské historie, místa setkávání a prezentace a kolekce romského umění 

Klíčové aktivity: 

1. Rekonstrukce budovy pro centrum a přístavba pavilonu pro edukativní činnosti 

2. Nákup vybavení pro činnost centra 

3. Realizace edukačních aktivit pro studenty, učitele a mládež zaměřených na kulturu a historii Romů se zvláštním 

zřetelem na období holocaustu a také obecně na otázky lidských práv a demokratických hodnot. Bilaterální aktivita 

realizované ve spolupráci s The European Wergeland Centre  

4. Realizace společenských akcí – divadelní představení, hudební představení, workshopy, veřejná čtení + 

studovna s knihovnou a další 

5. Pořádání přechodných výstav vztahujících se historickému i současnému romskému umění 

6. Vytvoření stálé výstavy o romské kultuře a historii (v Praze mimo objekt centra) 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  

Oblast podpory 2 - zvyšování povědomí o romské kultuře a historii 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  

Oblast podpory 2 - zvyšování povědomí o romské kultuře a historii 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 2 

 Název projektu: Centrum Romů a Sintů v Praze  

Konečný příjemce: Muzeum romské kultury 

Projektový partner z Norska The European Wergeland Centre 

Výše grantu: 38,250,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 
Vytvoření nového centra českých Romů a Sintů v Praze jako pobočky MRK v Brně a specializované 

instituce na vzdělávání v oblasti romské historie, místa setkávání a prezentace a kolekce romského umění 

Klíčové aktivity: 

1. Rekonstrukce budovy pro centrum a přístavba pavilonu pro edukativní činnosti 

2. Nákup vybavení pro činnost centra 

3. Realizace edukačních aktivit pro studenty, učitele a mládež zaměřených na kulturu a historii Romů se zvláštním 

zřetelem na období holocaustu a také obecně na otázky lidských práv a demokratických hodnot. Bilaterální aktivita 

realizované ve spolupráci s The European Wergeland Centre  

4. Realizace společenských akcí – divadelní představení, hudební představení, workshopy, veřejná čtení + 

studovna s knihovnou a další 

5. Pořádání přechodných výstav vztahujících se historickému i současnému romskému umění 

6. Vytvoření stálé výstavy o romské kultuře a historii (v Praze mimo objekt centra) 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oblast podpory 3 - Posilování postavení / zmocňování Romů, podpora jejich angažovanosti na místní úrovni a 

budování kapacit romských představitelů a zástupců 

• Grantová podpora poskytována prostřednictvím 1 otevřené výzvy se 2 komponenty (A,B) 

• Základní podporované aktivity – komponenta A: 

 Zakládání romských platforem na lokální a regionální úrovni složených z pro-romských a romských 
NGOs/CSOs a romských představitelů za účelem: 

 dosažení lepší rovnováhy v reprezentaci Romů ve výborech a pracovních skupinách fungujících při obcích s 
rozšířenou podobností a při krajských úřadech.  

 získat zpětnou vazbu na implementaci Strategie romské integrace a integračních politik a opatření na lokální  
a regionální úrovni 

 podporovat tvorbu doporučení ze strany platforem pro obecní a krajské úřady. 

 

• Základní podporované aktivity – komponenta B: 

 Budování kapacit romských poradců v rámci tvorby integračních opatření a v procesu implementace Strategie 
romské integrace na místní úrovni 

 Podpora síťování (networking) romských poradců 

 Zakládání platforem pro setkávání poradců s romskými představiteli 

 Školení zaměstnanců obecních a krajských úřadů, kteří pracují s romskou menšinou 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oblast podpory 3 - Posilování postavení / zmocňování Romů, podpora jejich angažovanosti na místní úrovni a 

budování kapacit romských představitelů a zástupců 

• Stručné informace k výzvě pro žadatele o grant a základní parametry projektů: 

• Minimální výše grantu: 1.250.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 7.500.000 CZK 

• Oprávnění žadatelé: 

• Komponenta A (romské platformy) – NNO 

• Komponenta B (romští poradci) – obce s rozšířenou působností, kraje 

• Projektoví partneři: jakékoliv právnické subjekty z ČR / Norska a mezinárodní organizace  

+ povinná partnerská spolupráce NNO – ORP/kraj? X alternativ. bodové zvýhodnění 

• Spolufinancování:  

• Komponenta A (romské platformy) = 10% (platí i pro všechny partnery) 

• Komponenta B (romští poradci) = 0% (platí i pro všechny partnery) 

• Délka projektu: podporovány víceleté projekty (max. délka bude specifikována ve výzvě), realizace nejpozději 

do 4/2024 (=konec oprávněnosti výdajů v programu) 

• Bodově zvýhodněni žadatelé o grant s projektovými partnery z Norska 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oblast podpory 3 - Posilování postavení / zmocňování Romů, podpora jejich angažovanosti na místní úrovni a 

budování kapacit romských představitelů a zástupců 

 

• Očekávané vyhlášení výzvy & alokace: 

• od října 2019 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 56 mil CZK (A - 22,5 mil CZK; B - 33,5 mil CZK) 

 

• Očekávané zahájení implementace projektů: červenec 2020 

 

• V prvním měsíci po otevření výzvy seminář pro žadatele 

• Platí pro všechny výzvy ze všech 3 programových oblastí 

• Žádosti o grant předkládány elektronicky přes IS CEDR (na stránkách https://www.norwaygrants.cz/) 

• Platí pro všechny výzvy ze všech 3 programových oblastí 

https://www.norwaygrants.cz/


Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oblast podpory 4 - Podpůrná opatření v oblasti vzdělávání 

• Grantová podpora poskytována prostřednictvím 1 otevřené výzvy 

• Základní podporované aktivity 

• Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivity pro romské děti zejm. k 

překlenutí citlivého období přechodu žáků z prvního stupně na stupeň druhý a přechodu žáků z mateřské 

školy na první stupeň a popularizace vzdělávání s cílem omezit předčasné ukončení školní docházky ze 

strany romských studentů a odstranit segregaci ve vzdělávacím systému vč. mimoškolních aktivit v 

důsledku finančních bariér nízkopříjmových rodin 

• Posilování spolupráce školy s rodinou (školení pedagogů, asistentů, zaměstnanců institucí, které 

zajišťují neformální vzdělávání, zaměstnanců OSPOD a sociálních pracovníků na obecních úřadech obcí s 

rozšířenou působností a poskytovatelů služeb sociální prevence) 

 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oblast podpory 4 - Podpůrná opatření v oblasti vzdělávání 

• Stručné informace k výzvě pro žadatele o grant a základní parametry projektů: 

• Minimální výše grantu: 5.000.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 10.000.000 CZK 

• Oprávnění žadatelé: zřizovatelé škol 

• Projektoví partneři: jakékoliv právnické subjekty z ČR / Norska a mezinárodní organizace  

• Spolufinancování: dle typu zřizovatele škol (obce a kraje = 0%) 

• Délka projektu: podporovány víceleté projekty (max. délka bude specifikována ve výzvě), realizace nejpozději do 

4/2024 (=konec oprávněnosti výdajů v programu) 

• Bodově zvýhodněni žadatelé o grant s projektovými partnery z Norska 

 

• Očekávané vyhlášení výzvy & alokace: 

• od Q3 2020 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 44 mil CZK 

• Očekávané zahájení implementace projektů: Q2 2021 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• Výzva č. 1 (platformy + romští poradci): 

• Oprávněné výdaje / typické výdaje v projektu 

• Výdaje na management projektu (projekty do 24 měsíců včetně 10% z COV, nad 24 měsíců 15% z COV, výdaje na 

projektového a finančního manažera, koordinátora projektu apod.) 

• Osobní výdaje na zaměstnance / externisty vykonávající odbornou činnost v rámci projektových aktivit  

• Nákup krátkodobého majetku a spotřebního materiálu (IT, kancelářské potřeby apod.,) nezbytných  pro realizaci projektových 

aktivit (do výše DHM / DNHM - 40.000 CZK / 60.000 CZK dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) 

• Nákup služeb pro realizaci projektových aktivit, které nemohou být, vzhledem ke svému charakteru nebo možnostem, 

zajišťovány přímo příjemcem 

• Cestovní výdaje tuzemské i zahraniční 

• Výdaje na publicitu projektu 

• Nepřímé výdaje 

 

• Neoprávněné výdaje 

• Všechny výdaje které nesouvisí s realizací projektových aktivit 

• Nákup DHM / DNHM 

• Pořízení nemovitosti a/nebo pozemku 

• Rekonstrukce nemovitosti 



Programová oblast „Inkluze Romů a posilování jejich postavení“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• Výzva č. 2 (podpůrná opatření v oblasti vzdělávání): 

• Oprávněné výdaje / typické výdaje v projektu 

• Výdaje na management projektu (projekty do 24 měsíců včetně 10% z COV, nad 24 měsíců 15% z COV, výdaje na 

projektového a finančního manažera, koordinátora projektu apod.) 

• Osobní výdaje na zaměstnance / externisty vykonávající odbornou činnost v rámci projektových aktivit  

• Nákup krátkodobého majetku a spotřebního materiálu (IT, kancelářské potřeby apod.,) nezbytných  pro realizaci projektových 

aktivit (do výše DHM / DNHM - 40.000 CZK / 60.000 CZK dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) 

• Nákup DHM a DNHM nezbytného pro realizaci projektových aktivit (do výše DHM / DNHM - 40.000 CZK / 60.000 CZK dle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) 

• Rekonstrukce nemovitosti 

• Nákup služeb pro realizaci projektových aktivit, které nemohou být, vzhledem ke svému charakteru nebo možnostem, 

zajišťovány přímo příjemcem 

• Cestovní výdaje tuzemské i zahraniční 

• Výdaje na publicitu projektu 

• Nepřímé výdaje 

 

• Neoprávněné výdaje 

• Všechny výdaje které nesouvisí s realizací projektových aktivit 

• Pořízení nemovitosti a/nebo pozemku 



… prozatím děkuji za pozornost! 
 

Jiří Koudar 

 

Tel.: +420 257 044 592 

Mobil: +420 702 174 247 

Mail:  Jiri.Koudar@mfcr.cz 

Web: www.norwaygrants.cz 

Facebook: Fondy EHP a Norska 


