
Znáte Fondy EHP 
a Norska?

Víte, že Fondy EHP a Norska působí v České republice již 
od roku 2004 a podpořily již více než tisíc projektů? 

Chcete se dozvědět více…?

Více informací o projektech a výzvách:
www.eeagrants.cz                                   @EHPaNF 
www.norwaygrants.cz                           @EHPaNF 

Zubačka Kořenov
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1 Co jsou to Fondy EHP a Norska?
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy 
Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických 
a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru 
(EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy Evropské unie.
Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní 
a jižní Evropy. Včetně České republiky. 

2 Jak dlouho Fondy EHP a Norska působí 
v České republice?
První období začalo přistoupením České republiky do EU 
v roce 2004. Za 14 let působnosti Fondů v České republice 
bylo podpořeno již přes 1000 individuálních projektů 
v celkové částce téměř 237 miliónů EUR.

3 Co přineslo minulé období - 2009-2014?
Druhé období bylo v České republice velmi úspěšné. Vyčerpáno 
bylo přes 90 % prostředků z přidělených 131,8 milionů EUR. 
Byly podpořeny projekty na ochranu životního prostředí, 
obnovu kulturních památek, podporu živého umění, 
ochranu ohrožených dětí, zdraví, zlepšení psychiatrické 
péče i výměnné pobyty studentů.  Věda a výzkum, rovné 
příležitosti či spolupráce v rámci Schengenu jsou další 
oblasti, které byly z Fondů podpořeny. 

4 Jaké jsou příklady zajímavých projektů? 
Z celé řady kvalitních projektů není jednoduché vybrat jen 
několik. Pro ilustraci jmenujme tedy alespoň:

 • START - Komplexní rehabilitace k soběstačnosti    
   (Psychiatrická léčebna Šternberk)
 • Zubačka - Unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor 
   a Krkonoš (Železniční společnost Tanvald o.p.s)
 • Světový rómský festival KHAMORO (Slovo 21, z.s.)
 • Norská literatura: Zkušenosti v místě a evropské 
   perspektivy (Masarykova univerzita)
 • Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na    
   mezinárodních letištích (Policejní prezidium ČR)
•  Film Planeta Česko – součást projektu Příroda, koho to 
   zajímá? (Beleco, z.s.)

5 Co přinese nové období Fondů EHP a Norska 
2014-2021?
Česká republika obdrží 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). 
Podporu získají projekty zaměřené především na vědu 
a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví 
a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci 
v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů 
a rozvoj občanské společnosti. Nové období přináší také 
velké možnosti pro projekty bilaterální spolupráce.

6 Co je míněno podporou bilaterální spolupráce?
V rámci Fondů EHP a Norska je kladen důraz na podporu 
a posílení vzájemných vztahů mezi subjekty z ČR a donorských 
zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Právě za účelem posílení 
bilaterální spolupráce byl zřízen zvláštní Fond pro bilaterální 
vztahy (alokace 3,69 mil.  EUR). Fond navazuje na předcházející 
období 2009-2014, ve kterém byla díky podpoře z obdobného 
Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni realizována 
řada aktivit vedoucích ke vzniku nových partnerství či posílení 
těch stávajících. Právě zmíněný Fond je jedním z prvních 
nástrojů Fondů EHP a Norska, ze kterého bude možné v novém 
období získat finanční podporu. Podpořeny budou aktivity, 
které budou svým charakterem přispívat k rozvoji bilaterální 
spolupráce (může se jednat např. o semináře, pracovní 
jednání, konference, workshopy, studijní cesty, studie a sběr 
dat, informační aktivity apod.).

7 Kdo všechno může získat podporu z Fondů EHP 
a Norska?
 • Nestátní neziskové organizace
 • Soukromé a veřejné instituce, municipality
 • Vzdělávací a výzkumné instituce
 • Studenti a učitelé
 • Sociální partneři
 a další subjekty specifikované vždy v konkrétní výzvě.

8 Kdy budou vyhlášeny výzvy a kde najdu 
informace?
První výzva bude vyhlášena již v polovině roku 2018 a bude 
se týkat Fondu pro bilaterální vztahy. Další výzvy budou 
vyhlášeny v průběhu roku 2019. Aktuální informace budou 
průběžně zveřejňovány na stránce www.eeagrants.cz

1   What are the EE A and Norway Grants? 
The Grants represent funding from Iceland, Liechtenstein and 
Norway to 15 European Union (E U) countries in Central and 
Southern Europe and the Baltics. The Grants are linked to 
the Agreement on the European Economic Area (E E A) which 
includes a shared goal to work together to reduce economic 
and social disparities in the EE A.

In total, the donors have provided €3.3 billion through 
consecutive grant schemes between 1994 and 2014.  

Of this, €1. 8 billion was channelled through 150 programmes 
in 16 countries the period 200 9-2 0 14. Over 6 00 0 projects 
received support. Projects �nanced during this period were 
implemented until April 2017. Read about results and project 
stories on www.eeagrants.org . A further € 2. 8 billion has been 
made available in the current 2014-2 02 1 funding period. The 
programmes will run until 202 4.

2   What is the European Economic Area? 
The EE A binds together the 28 EU member countries and 
Iceland, Liechtenstein and Norway as equal partners in the 
internal market. All EE A countries have the same rights and 
obligations when it comes to trade and investment, banking 
and insurance, and buying and selling services. Their citizens 
have the same right to work, study and live in any EE A 
member country. The Agreement also covers cooperation 
in other important areas such as research and innovation, 

3
  What are the objectives of the Grants?

The objectives are two-fold: to reduce economic and social 
disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations 
between the donor and bene�ciary countries. Reducing 
gaps between countries in the EE A not only improves the 
functioning of the internal market, but also contributes to 
building a stronger Europe based on equality and solidarity. 

4
   Which countries bene�t?

The 15 countries eligible for funding are: Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and 
Slovenia. Spain received only transitional funding in the 200 9-
2 0 14 period and is no longer eligible for the 2014-2 02 1 period.

5  What are the criteria for eligibility?
Eligibility for the Grants mirrors the criteria set for the EU 
Cohesion Fund aimed at member countries where Gross 
National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the 
EU average.

6   What are the areas of support?
For the period 2014-2 02 1, �ve priority sectors have been 
agreed between the donor countries and the EU. These re�ect 
the priorities of the EU and aim to respond to the shared 
challenges facing Europe.

• Innovation, Research, Education and Competitiveness

• Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

• Environment, Energy, Climate Change and Low 

• Culture, Civil Society, Good Governance and 

• Justice and Home A�airs

A new feature is the establishment of regional funds to tackle 
youth unemployment (€6 0. 6 million) and promote regional 
cooperation (€3 1.9 million).

7   How do the Grants promote cooperation?
Partnerships between organisations in the donor and 
bene�ciary countries are widely encouraged. This brings 
mutual bene�ts, facilitating exchange and strengthening 

like the Council of Europe, are also involved as partners in 

8  How much are the Grants worth?
In the 2014-2 02 1 funding period, the Grants amount to € 2. 8 
billion. The EE A Grants (€1.5 million) are jointly �nanced by 
all three donors and available in all 15 countries. The Norway 
Grants (€1.3 million) are �nanced solely by Norway and 
available in the 13 countries that joined the EU after 20 03.

9
  How do the schemes work?

Each partner country agrees on a set of programmes with 
the donors, based on needs and priorities, and the scope 
for cooperation. A National Focal Point is responsible for 
the overall management of programmes in each country. 
Programme Operators develop and implement the 
programmes, often in cooperation with a public institution 
from a donor country and award funding to projects.

10   Who can bene�t from funding?
• National and local authorities
• NGOs and civil society organisations
• Private and public enterprises
• Educational and research institutions
• Students and teaching sta�
• Social partners

*

Working together for a green, 
competitive and inclusive Europe
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CZemě Fondy EHP Norské fondy CCCelkem

Bulharsko €115.0 €95.1 €210.1

Chorvatsko €56.8 €46.6 €103.4

Kypr €6.4 €5.1 €11.5

Česko €95.5 €89.0 €184.5

Estonsko €32.3 €35.7 €68.0

Řecko €116.7 – €116.7

Maďarsko €108.9 €105.7 €214.6

Lotyšsko €50.2 €51.9 €102.1

Litva €56.2 €61.4 €117.6

Malta €4.4 €3.6 €8.0

Polsko €397.8 €411.5 €809.3

Portugalsko €102.7 – €102.7

Rumunsko €275.2 €227.3 €502.5

Slovensko €54.9 €58.2 €113.1

Slovinsko €19.9 €17.8 €37.7

Regionální fondy €55.2 €44.8 €100.0

Celkem €1 548.1* €1 253.7 €2 801.8

Přijímající země (v milionech EUR) 

přijímajících 
zemí

15

donorské 
země
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 z  Norských fondů
�nancovaných výhradně Norskem

1,3 mld. EUR

  z Fondů EHP
�nancovaných Islandem,

Lichtenštejnskem a Norskem

1,5 mld. EUR

 Fondy celkem
2,8 mld. EUR

Fondy EHP jsou �nancovány společně všemi třemi donory, jejichž příspěvky 
se odvíjejí od jejich HDP. Odhadovaný podíl příspěvků: Norsko (96%), 
Island (3%) a Lichtenštejnsko (1%).


