
Fondy EHP a Norska 2014-2021
v České republice

Znáte Fondy EHP a Norska? 
Víte, že v České republice fungují již 15 let a za tu 
dobu podpořily již více než tisíc projektů? 

Pojďte se dozvědět víc.
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Norway
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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. 

Jak dlouho Fondy EHP a Norska působí v České republice?
První období začalo přistoupením České republiky do EU v roce 
2004. Za 15 let působnosti Fondů v České republice bylo 
podpořeno již přes 1 000 individuálních projektů v celkové částce 
téměř 237 miliónů EUR. Nyní probíhá již třetí programové období, 
projekty podpořené v tomto období musí být ukončeny do konce 
dubna  2024.

Jak bude podporována 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).  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.).

V jakých oblastech bude možné žádat o granty v novém 
období?
Česká republika v tomto období obdrží 184,5 milionů EUR (cca 5 
miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na 
aplikovaný 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. 

Kdy budou vyhlášeny výzvy?
Výzvy budou vyhlašovány průběžně již od roku 2019. Termíny se 
budou v jednotlivých programech lišit. 

Více informací o programech:  
www.fondyehp.cz
www.norskefondy.cz

Harmonogram výzev:
www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

http://www.fondyehp.cz
http://www.norskefondy.cz
http://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy


Vzdělávání

Hlavním cí lem programu je zvýšit úroveň l idského kapitálu 

a vzdělanostní základny v České republice. Program nabízí čtyři aktivity: 

projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit , projekty 

v  odborném vzdělávání  a projekty podporující  inkluzivní vzdělávání.

Kultura

Program podpoří revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní 

a kreativní aktivity podporující regionální rozvoj a sociální inkluzi. 

V oblasti kulturního dědictví bude podpořena ochrana a obnova 

movitého i nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace 

strategií pro jeho oživení a dlouhodobé využití. V oblasti současného 

umění bude podpořena kvalitní a původní umělecká tvorba a její 

prezentace v rámci scénického umění, vizuálního umění a literatury. 

V rámci  programu bude podpořena také oblast umělecké kritiky, 

budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí 

a platforem a kulturního podnikání. Program podporuje také 

k  zachování  kulturního dědictví menšin. 

Vnitřní věci

Cílem programu je zlepšení prevence a vyšetřování trestné činnosti. 

Program bude realizován prostřednictvím 4 předem definovaných 

projektů a jednoho malého grantového schématu, které  je zaměřeno na 

provádění okamžitých opatření na podporu mediální gramotnosti 

veřejnosti a později také na tvorbu vzdělávacích materiálů, které budou 

začleněny do nového vzdělávacího rámce.  

Řádná správa

Program se zaměřuje na zlepšení efektivnosti a transparentnosti státní 

správy v České republice prostřednictvím víceúrovňového zhodnocení 

jednotlivých segmentů státní správy a jejich reformy na základě 

mezinárodních metodik a příkladů dobré praxe. 

Sociální dialog

Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi 

organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými 

orgány, a také podpora důstojné práce. 

Přehled programů

Výzkum

Český výzkumný program je zaměřen na podporu aplikovaného 

výzkumu a je otevřený různým tématům včetně předem určené alokace 

na téma zachycování a ukládání uhlíku. Aplikovaný výzkum zahrnuje 

průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci. Důraz 

bude kladen na podporu projektů spolupráce mezi průmyslovými 

podniky (včetně malých a středních podniků) a výzkumnými 

organizacemi.

Spravedlnost

Cílem je zkvalitnit nápravný systém, což je důležitým předpokladem pro 

rozvoj udržitelného  a efektivního systému trestní politiky a sociálního 

systému v České republice. Program podpoří systémová opatření 

v oblastech penitenciární a post-penitenciární péče. Nové programy 

zacházení s vězni mají za cíl v dlouhodobém horizontu snížit užívání drog, 

zvýšit motivaci na změnu, podpořit reintegrační aktivity a zvýšit 

odbornou kvalifikaci odsouzených osob při výkonu trestu. 

Lidská práva

Cílem programu je zlepšit situaci v oblasti lidských práv (včetně oblasti 

domácího a genderově podmíněného násilí) a bojovat proti diskriminaci 

a extremismu v České republice. Program bude podporovat 

implementaci lidskoprávních standardů a bude také přímo zaměřen na 

podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního 

vyloučení, jako jsou například Romové. Bude se dále  cílit na oběti a 

svědky domácího a genderově podmíněného násilí,  zvláště pak na děti a 

zranitelné skupiny, včetně migrantů a migrantek a romských žen. Dále 

bude program řešit také nové formy genderově podmíněného násilí, jako 

je online obtěžování a šikana nebo stalking. 

Občanská  společnost

Cílem Fondu aktivního občanství je posílení občanské společnosti 

a aktivního občanství a znevýhodněných skupin. Fond má přispět 

k posílení dlouhodobé udržitelnosti a kapacit občanského sektoru, 

posílení jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního 

občanství a lidských práv. 

Životní prostředí

Program je zaměřen na projekty životního prostředí, zejména pak na 

zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech zahrnující i opatření na 

ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu 

lidské činnosti na kvalitu ovzduší a vod a změny klimatu, zmírňování jejich 

vlivu a přizpůsobování se těmto změnám. 

Důraz je kladen především na projekty přicházejícími s inovativními 

řešeními a pilotní projekty. Podpořeny budou také projekty zvyšující 

povědomí o dané oblasti a zaměřující se na budování kapacit . 

Implementace programu bude probíhat prostřednictvím otevřených výzev 

a malých grantových schémat. Aktivní podpora bude také směřovat do 

oblasti bilaterální spolupráce a bilaterálního partnerství v projektech.  

Zdraví
Program zdůrazňuje nutnost podpory prevence a propagace v oblasti 

zdraví prostřednictvím příslušných opatření s cílem dosáhnout zlepšení 

prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. 

Výzvy k předkládání projektových žádostí se zaměří na následující 

specifické  cíle a oblasti podpory:

1.   Prevence duševních onemocnění u dětí; 

2. Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění se zvláštním 

zaměřením na snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a zlepšení 

přístupu ke zdraví pro marginalizované skupiny žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách.  Aktivity zaměřené na antimikrobiální rezistenci;

3.  Posílení role pacientů a pacientských organizací.  
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