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Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Základní informace 

• Obecný cíl programové oblasti: „Účinná prevence domácího a genderově podmíněného násilí a zlepšená 

ochrana a pomoc pro jeho oběti“ 

 

• Programové oblasti podpory v souladu s doporučením Istanbulské úmluvy Rady Evropy – holistický 

přístup k násilí vůči ženám dle 4Ps: 

1) Protekce obětí DGBV 

2) Prevence DGBV 

3) Práce s pachateli GBV (x v doporučení IC - trestní stíhání pachatelů) 

4) Analytická a výzkumná činnost pro potřeby tvorby politických opatření (x v doporučení IC tvorba 

navzájem provázaných politik) 

 

• Celková alokace na programovou oblast pro grantovou podporu: €6,146,471 / cca 155,000,000 CZK.  

• Forma podpory: 1 Otevřená výzva, 3 MGS (komponenta B,C,D) + 3 PDP  



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 1 - Ochrana obětí DGBV 

• Grantová podpora poskytována prostřednictvím 1 otevřené výzvy a MGS (komponenta B) 

 

• Základní podporované aktivity – otevřená výzva: 

 Vybudování nových specializovaných služeb (azylových domů) pro oběti GBV 

 Aplikace inovativní opatření a metod práce pro stávající specializované služby 

 Podpora potřeb zranitelných skupin (zejm. romských žen) 

 

• Základní podporované aktivity – MGS (komponenta B): 

 Posilování kapacit intervenčních center zajišťující interdisciplinární spolupráci v oblasti DGBV 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 1 - Ochrana obětí DGBV 

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

• Minimální výše grantu: 5.000.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 12.500.000 CZK 

 

• Oprávnění žadatelé: 

• Organizace poskytující specializované služby pro oběti GBV 

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

 

• Spolufinancování: 10% 

 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 1 - Ochrana obětí DGBV 

 

• Očekávané vyhlášení výzvy & alokace: 

• V září 2019 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 50 mil CZK 

 

• Očekávané zahájení implementace projektů: Q2/Q3 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 1 - Ochrana obětí DGBV 

• Stručné informace k MGS (komponenta B) pro žadatele o grant a základní parametry projektů: 

• Minimální výše grantu: 1.250.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 5.000.000 CZK 

 

• Oprávnění žadatelé: 

• Intervenční centra / instituce zodpovědné za interdisciplinární spolupráci 

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

+ povinná partnerská spolupráce s ORP a/nebo s krajem a/nebo orgánem  státní 
správy X alternativně pouze bodové zvýhodnění 

 

• Spolufinancování: 10% (v případě IC zřízeného obcí / krajem 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 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 1 - Ochrana obětí DGBV 

 

• Očekávané vyhlášení MGS (komponenta B) & alokace: 

• ve Q2 2020 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 25 mil CZK 

 

• Očekávané zahájení implementace projektů: Q1 2021 

 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• Otevřená výzva (specializované služby): 

• 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 

• („tvrdá opatření“ v projektu Nákup DHM / DNHM  + rekonstrukce ≤ 50% grantu) 

• 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 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• MGS – komponenta B (intervenční centra): 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 2 - Prevence DGBV 

• Grantová podpora poskytována prostřednictvím MGS (komponenta C) a grantová podpora dále určena pro PDP č.8 a 9 

 

• Základní podporované aktivity – MGS (komponenta C): 

 Kampaně zaměřené na odstraňování genderových stereotypů, sexismů, základní příčiny vzniku GBV, na boj proti novým 

formám GBV, na motivování mužů se zapojit do odstraňování DGBV a podporovat rovnost pohlaví 

 

• Stručné informace k MGS (komponenta C) pro žadatele o grant a základní parametry projektů: 

• Minimální výše grantu: 1.250.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 5.000.000 CZK 

 

• Oprávnění žadatelé: NNO 

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

 

• Spolufinancování: 10% 

• Délka projektu: bude specifikována ve výzvě 

• Bodově zvýhodněni žadatelé o grant s projektovými partnery z Norska  



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 2 – Prevence DGBV 

 

• Očekávané vyhlášení MGS (komponenta C) & alokace: 

• ve Q2 2020 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 25 mil CZK 

 

• Očekávané zahájení implementace projektů: Q1 2021 

 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• MGS – komponenta C (kampaně): 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Oblast podpory 2 – Prevence DGBV 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 8 a PDP č. 9 

 
Název projektu: 

Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí – PDP 

č. 8 

Konečný příjemce: Úřad vlády České republiky (Odboru rovnosti žena mužů) 

Projektový partner z Norska Alternativ til Vold / Alternative to Violence / Alternativa k násilí 

Výše grantu: 17,850,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 
Zvýšit kapacitu a efektivitu veřejné správy v boji proti DGBV v kontextu implementace IC a dalších relevantních 

standardů Rady Evropy. 

Klíčové aktivity: 

1. Vypracování systému pro monitorování implementace IC a školení pro: 

- zaměstnance ústředních orgánů státní správy, krajů a obcí ke zvýšení kapacity a efektivitu veřejné správy v boji 

proti DGBV (dle IC a dalších standardů CoE) 

- Pedagogické pracovníky v oblasti nových forem GBV 

2. Prevence sexuálního násilí mezi mládeži prostřednictvím vzdělávacích aktivit a workshopů pro mládež / 

studenty na téma znásilnění a sexuálního násilí.  

3. Posílení používání film Zuřivec při práci s dětmi jako svědky domácího násilí (film vytvořený projektovým 

partnerem z Norska) 

4. Bilaterální spolupráce a výměna zkušeností norským partnerem v oblasti implementace IC a společná práce 

na tvorbě Akčního plánu prevence domácího násilí   



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Oblast podpory 2 – Prevence DGBV 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 8 a PDP č. 9 

 
Název projektu: Implementace evropských standardů v potírání DGBV v ČR – PDP č. 9 

Konečný příjemce: Rada Evropy 

Projektový partner Úřad vlády České republiky (Odboru rovnosti žena mužů) 

Výše grantu: 12,750,000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 24 měsíců 

Cíl projektu: 
Posílení kapacity veřejné správy a občanské společnosti v oblasti prevence DGBV v ČR v souladu IC a dalšími 

evropskými a mezinárodními standardy 

Klíčové aktivity: 

1. Zvyšování povědomí o standardech IC prostřednictvím 

- školení klíčových osob s rozhodovací pravomocí ve státních orgánech a institucích veřejné správy; 

- školení zdravotnického personálu a zdravotnického managementu v oblasti standardů IC a jejich implementace v 

českém prostředí 

2. Školení soudců a žalobců prostřednictvím kurzů CoE HELP zaměřených na násilí vůči ženám a domácí násilí 

3. Prevence online sexistických nenávistných projevů (Online sexist hate speech) 

- analýza právních předpisů a legislativních opatření v ČR 

- školení pedagogického personálu 

4. Budování kapacit Policie ČR na regionální a místní úrovni v boji proti DGBV včetně nových forem GBV 

- Školení policejní metodologů a specialistů 

- Vytvoření příručky pro příslušníky PČR 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 3 – Práce s pachateli DGBV 

• Grantová podpora poskytována prostřednictvím MGS (komponenta D).  

 

• Základní podporované aktivity – MGS (komponenta D): 

 Zvýšení kapacity organizací poskytujících intervenční služby pro pachatele DGBV 

 Zlepšení dostupnosti poskytovaných služeb pro pachatele 

 

• Stručné informace k MGS (komponenta D) pro žadatele o grant a základní parametry projektů: 

• Minimální výše grantu: 1.250.000 CZK 

• Maximální výše grantu: 5.000.000 CZK 

 

• Oprávnění žadatelé: NNO 

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

 

• Spolufinancování: 10% 

• Délka projektu: bude specifikována ve výzvě 

• Bodově zvýhodněni žadatelé o grant s projektovými partnery z Norska  



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oblast podpory 3 – Práce s pachateli DGBV 

 

• Očekávané vyhlášení MGS (komponenta D) & alokace: 

• ve Q2 2020 po dobu 4 měsíců, 

• celková alokace: cca 18 mil CZK 

 

• Očekávané zahájení implementace projektů: Q1 2021 

 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  
Oprávněné / neoprávněné výdaje v projektech 

• MGS – komponenta D (práce s pachateli DGBV): 

• 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 „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Oblast podpory 4 – Analytická a výzkumná činnost v oblasti DGBV 

• Grantová podpora určena pro PDP č. 7 

Název projektu: Zlepšení práce s pachateli DGBV a sytému podpory pro oběti DGBV v ČR 

Konečný příjemce: Institut pro kriminologii a sociální prevenci  

Výše grantu: 7 650 000 CZK (100% celkových oprávněných výdajů) 

Doba realizace projektu: 48 měsíců 

Cíl projektu: 

Podpořit tvorbu efektivního systému zacházení s pachateli DGBV a poskytování podpory 

obětem DGBV v ČR prostřednictvím návrhu efektivních intervencí a opatření založených na 

datech 

Klíčové aktivity: 

1. Výzkum v oblasti stávajících možností práce s pachateli a poskytované podpory obětem 

DGBV v ČR 

2. Analýza legislativních opatření pro uvalení sankcí a dalších opatření vůči pachatelům a 

vytvoření statistického přehledu využívání těchto sankčních a dalších opatření v ČR 

3. Vytvoření doporučení pro zlepšení tvorby politických opatření v oblasti systémového 

přístupu k pachatelům DGBV a poskytování podpory obětem DGBV 

4. Prezentace výzkumu a doporučení prostřednictvím odborné konference, publikací 

sborníků, odborných článků atd. 



Kde zjistit více aktuálních informace o programu? 

Webové stránky EHP a Norských fondů: www.norwaygrants.cz / www.norskefondy.cz 

http://www.norwaygrants.cz/
http://www.norskefondy.cz/


Kde zjistit více aktuálních informace o programu? 
Facebook: Fondy EHP a Norska 



Kde zjistit více aktuálních informace o programu? 
Twitter: Fondy EHP a Norska 



Kde zjistit více aktuálních informace o programu? 
Instagram: fondyehpanorska 



… definitivně 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 


