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• Základní cíl Fondů EHP a Norska: 

• snížení sociálních a hospodářských nerovností a další posílení bilaterálních vztahů 

• Rozpočtové období 2014-2021 již 3. v pořadí, implementace fondů až do 2024 

• Grantová podpora Fondů EHP a Norska zaměřena na 5 prioritních oblastí: 

1. Inovace, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost 

2. Sociální inkluze, zaměstnanost mládeže, snižování chudoby 

3. Životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkoemisní ekonomika 

4. Kultura, občanská společnost, řádná správa (Good Governance) a základní práva a 

svobody 

5. Justice a vnitřní záležitosti 

• V rámci prioritních oblastí grantová podpora dále dělena do 23 programových oblastí ze 

kterých se skládají jednotlivé programy (1 program = 1 a více programových oblastí) 
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Představení programu 

Lidská práva, inkluze Romů a domácí 

a genderově  podmíněné násilí 



Základní informace o 

programu 
 

• Kompletně nový program v rámci Norských fondů v ČR – v této 

podobě nebyl v předešlých programovacích obdobích realizován 

 

• Program složen ze 3 programových oblastí: 

• PA 07 – Inkluze Romů a posilování jejich postavení  

(Roma Inclusion and Empowerment) 

• PA17 - Lidská práva – vnitrostátní implementace 

 (Human Rights – National Implementation) 

• PA22 - Domácí a genderově podmíněné násilí 

 (Domestic and Gender-based Violence) 

 

• Programová alokace 4. nejvyšší v rámci EHP a Norských fondů 

2014 – 2021 a 2. nejvyšší pouze v rámci Norských 2014 – 2021 



Základní informace o programu 

Alokace na program 
€ 22,352,941 / cca 570,000,000 CZK 

(€ 19,000,000 grant z Norských fondů a € 3,352,941 kofinancování ze státního rozpočtu)  

Alokace na grantovou podporu 

projektů 
cca € 20,500,000 / cca 523,000,000 CZK 

Zprostředkovatel programu  Ministerstvo financí ČR 

Odborný garant a poradní orgán 

pro přípravu programu 
Úřad vlády 

Odbor lidských práv a ochrany menšin 

Odbor rovnosti žen a mužů 

Mezinárodní partnerské 

organizace 

Rada Evropy (Council of Europe)  

Agentura EU pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights) 



Harmonogram programu – příprava & realizace 

Podpis Memoranda o 
porozumění 

4. září 2017 

Konzultace odborné 
veřejnosti 

24. října 2017 

Strategická jednání k 
programu 

25. října 2017 

12. prosince 2017 

30. ledna 2018 

Příprava návrhu 
programu  

říjen 2017 – 

květen 2018 

Předložení návrhu 
programu ke schválení 

NMFA 

5. června 2018 

Příprava a podpis 
programové dohody 

červenec 2018 – 

březen / duben 2019  

Výzvy k předkládání 
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Příprava & otevření 

Q2 2019 / 2020 

Implementace projektů 

2020 – duben 2024 
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Memorandum o porozumění – obecný cíl programu 

• „Zlepšení situace v oblasti ochrany lidských práv a boj proti diskriminaci a extremismu v ČR“  

 

 

• Program bude podporovat implementaci lidskoprávních standardů v České republice. 

• Program bude přímo zaměřen na zranitelné skupiny s vysokým rizikem diskriminace a vyloučení, např. Romy. 

• Program bude zacílen na oběti a svědky domácího násilí, zejména děti a zranitelné skupiny, včetně migrantů a 
romských žen. 

• Program bude podporovat boj proti všem formám diskriminace a vyloučení a bude zlepšovat kapacity příslušných 
národních institucí v této oblasti. 

• Program se bude také zaměřovat nově vznikající formy gendrově podmíněného násilí, jako online obtěžování a 
šikanování nebo stalking. 

 

 

 

• €100,000 / cca 2,500,000 CZK 

Memorandum o porozumění - Specifická zaměření programu (Programme Specific Concerns) 

Memorandum o porozumění – zvláštní alokace na podporu bilaterálních vztahů na programové 

úrovni 
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Konzultace odborné veřejnosti (Stakeholder Consultations) 
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… 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 


