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Příloha č. 1 

Prioritní odvětví a programové oblasti způsobilé k podpoře z 

Finančního mechanismu Norska 
  
Obecným cílem Finančního mechanismu Norska 2014-2021 je přispívat ke snižování hospodářských a 

sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat bilaterální vztahy mezi Norskem a 

přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v níže uvedených prioritních odvětvích a programových 

oblastech. 

 

Každé z pěti prioritních odvětví zahrnuje několik programových oblastí. Každá z 23 programových oblastí 

obsahuje cíl, oblasti podpory a specifika programové oblasti. 

 

Každý program a všechny projekty financované jeho prostřednictvím musejí přispívat k cíli příslušné 

programové oblasti.  

 

Oblasti podpory definují, co je v rámci dané programové oblasti způsobilé. 

 

Specifika programové oblasti představují podmínky, jež musejí být v rámci programů dodržovány. 

 

Programy se mohou zaměřovat na jednu programovou oblast nebo mohou případně kombinovat několik oblastí 

podpory z různých programových oblastí v rámci jednoho programu, pod podmínkou, že všechna opatření 

v rámci daného programu přispívají ke stejnému cíli. 

 

Pro Norské fondy 2014-2021 jsou způsobilá níže uvedená prioritní odvětví a programové oblasti. 

 

 

Prioritní odvětví a programové oblasti 
 

Prioritní odvětví a) Inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost 

 

Programová oblast: Rozvoj 

podnikání, inovace a malé a 

střední podniky 

 

Cíl 

Vytváření větší hodnoty a 

udržitelný růst 

Oblasti podpory 

> Inovativní technologie, procesy 

a služby 

> Udržitelný rozvoj podnikání 

> Ekologizace stávajících 

podniků a procesů 

> Vývoj a realizace inovativních 

produktů a služeb 

Specifika programové oblasti 

> Programová oblast je zaměřena 

na soukromé podniky. Cílem je, 

aby bylo 75 % finančních 

prostředků přiděleno malým a 

středním podnikům 

> Přednost mají bilaterální 

partnerství nabízející přidanou 

hodnotu 

> Programy mohou sestávat 

nejvýše ze tří oblastí zaměření 

vybraných z těchto možností: 

ekologické inovace v průmyslu, 

modrý růst (námořní odvětví), 

energetika, technologie v sociální 

sféře, asistované žití v domácím 

prostředí (zdraví) a informační a 

komunikační technologie 

> Všechny programy přidělí 

nejméně 50 % finančních 

prostředků na ekologické inovace 

v průmyslu, není-li v Memorandu 

o porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu stanoveno 

jinak 

> Programy může realizovat 

příslušný subjekt z donorského 
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státu v úzké spolupráci se 

subjektem z přijímající země 

nebo kvalifikovaný subjekt 

z přijímající země společně 

s partnerem programu 

z donorského státu 

Programová oblast: Výzkum 
 

Cíl 

Posílený rozvoj znalostí založený 

na výzkumu 

Oblasti podpory 

> Spolupráce v oblasti výzkumu 

mezi donorským státem a 

přijímajícími zeměmi 

> Výzkum v rámci prioritních 

odvětví a/nebo programových 

oblastí EHP a Norských fondů 

nebo v jiných dohodnutých 

oblastech 

> Aplikace výsledků výzkumu 

> Budování kapacit ve výzkumu, 

včetně kariérní podpory 

výzkumných pracovnic a 

začínajících výzkumných 

pracovníků 

> Účast a spolupráce 

přijímajících zemí v Evropském 

výzkumném prostoru (ERA) 

Specifika programové oblasti 

> Všechny výzkumné projekty 

musí zahrnovat spolupráci mezi 

donorskými a přijímajícími 

zeměmi 

> Přednost mají bilaterální 

partnerství nabízející přidanou 

hodnotu 

> Malé a střední podniky jsou 

způsobilými účastníky ve všech 

programech 

> Součástí všech programů musí 

být šíření výsledků výzkumu 

Programová oblast: Vzdělávání, 

stipendia, odborné vzdělávání a 

příprava a podnikavost mladých 

lidí 
 

Cíl 

Zvýšená úroveň lidského kapitálu 

a vzdělanostní základny 

Oblasti podpory 

> Institucionální spolupráce mezi 

donorskými a přijímajícími 

zeměmi na všech úrovních 

vzdělávání 

> Posílení kvality a relevantnosti 

vzdělávání a odborné přípravy 

v přijímajících zemích na všech 

úrovních vzdělávání 

> Spolupráce a partnerství mezi 

vzdělávací sférou, výzkumem a 

světem práce 

> Stáže, učňovské programy a 

umístění na pracovní místo 

> Podnikání mladých lidí 

> Zlepšení účasti dospělých na 

celoživotním vzdělávání 

> Profesionální rozvoj učitelů 

> Mobilita studentů vyššího 

vzdělávání v rámci učení a 

mobilita pracovníků mezi 

donorskými a přijímajícími 

zeměmi 

Specifika programové oblasti 

> Všechny programy se musí 

zabývat rozdíly mezi ženami a 

muži ve vzdělávání a odborné 

přípravě 

> Přednost mají bilaterální 

partnerství nabízející přidanou 

hodnotu 

> Všechny programy musí řešit 

otázku inkluzivního vzdělávání 
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Programová oblast: Rovnováha 

mezi pracovním a soukromým 

životem 
 

Cíl 

Lepší rovnováha mezi pracovním 

a soukromým životem 

Oblasti podpory 

> Národní strategie, systémy a 

politiky na podporu rovnováhy 

pracovního a soukromého života 

a rovnosti žen a mužů 

> Rovnost žen a mužů na trhu 

práce 

> Posílení ekonomického 

postavení žen 

> Instituce a organizace zaměřené 

na rovnost žen a mužů 

> Politika v oblasti péče o dítě, 

usilující o zajištění cenově 

dostupných, kvalitních a 

přístupných služeb péče o dítě 

> Politika/systémy pro nároky na 

rodičovskou dovolenou 

> Sociální dialog 

Specifika programové oblasti 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 

Programová oblast: Sociální 

dialog – důstojná práce 
 

Cíl 

Posílená tripartitní spolupráce 

mezi organizacemi 

zaměstnavatelů, odborovými 

organizacemi a veřejnými orgány 

a podpora důstojné práce 

Oblasti podpory 

> Struktury a postupy týkající se 

sociálního dialogu a tripartitního 

dialogu 

> Zaměření na přínosy důstojné 

práce 

> Přístup k zaměstnání a účast na 

trhu práce 

> Rovnost žen a mužů a zákaz 

diskriminace na pracovišti 

> Rovnováha mezi pracovním a 

soukromým životem 

> Adaptabilita zaměstnanců a 

celoživotní vzdělávání 

> Zaměstnanost mladých lidí 

> Sociální dialog ve veřejném 

sektoru 

> Tripartitní dialog o pracovních 

smlouvách, pracovní době, 

důchodech a požitcích 

> Trestná činnost v souvislosti 

s prací 

Specifika programové oblasti 

> Fond působící ve všech 

přijímajících zemích, 

koordinovaný jedním 

zprostředkovatelem programu 

  



Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021  

Příloha č. 1 – Prioritní odvětví a programové oblasti způsobilé k podpoře 

4 

Prioritní odvětví b) Sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí a snižování chudoby 

 

Programová oblast: Evropské 

problémy v oblasti veřejného 

zdraví 
 

Cíl 

Lepší prevence a menší nerovnosti 

v oblasti zdraví 

Oblasti podpory 

> Prevence nepřenosných nemocí 

> Prevence a tlumení přenosných 

nemocí v souladu se 

mezinárodními zdravotními 

předpisy, včetně tuberkulózy 

(TB) a HIV/AIDS 

> Rozvoj systémů zdravotní péče, 

včetně informačního systému a 

systému dohledu 

> Univerzální přístup ke 

zdravotní péči 

> Snížení sociálních nerovností 

v oblasti zdraví a břemena 

spojeného s nemocemi 

> Duševní zdraví, včetně 

duševních poruch spojených 

s užíváním alkoholu a drog 

> Posílení systémů pro služby 

primární zdravotní péče 

> Zdravé a aktivní stárnutí 

Specifika programové oblasti 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 

> Nejméně 10 % celkových 

prostředků přidělených na 

program musí být věnováno 

oblasti zdraví dětí 

> Nejméně 10 % celkových 

prostředků přidělených na 

program musí řešit otázku 

lepšího přístupu ke zdravotní péči 

pro zranitelné skupiny / osoby a 

sociálně slabé oblasti 

Programová oblast: Začleňování 

Romů a posilování jejich 

postavení 
 

Cíl 

Lepší začlenění Romů a posílení 

jejich postavení 

Oblasti podpory 

> Implementace evropských, 

národních, regionálních a 

místních strategií, jež jsou 

relevantní pro začleňování Romů, 

a investice do systémových změn 

> Integrovaná opatření na místní 

úrovni v oblasti vzdělávání, 

zaměstnanosti, zdraví a bydlení 

> Inovační přístupy k posílení 

inkluzivnosti veřejných institucí 

a politik 

> Posílení postavení Romů 

> Boj proti všem formám 

diskriminace, včetně uplatňování 

stereotypů vůči Romům 

> Systémy pro shromažďování a 

analýzu údajů, monitorování a 

vyhodnocení 

> Shromažďování znalostí a 

syntéza odborných znalostí 

týkajících se různých romských 

skupin, jazyků, kultur, 

historického vývoje a identit 

v Evropě 

Specifika programové oblasti 

> Všechny programy musí řešit 

tři aspekty účasti Romů: posílení 

postavení Romů, zajištění větší 

inkluzivnosti institucí a politik a 

zaměření na většinu, není-li 

v Memorandu o porozumění 

stanoveno jinak 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 
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Programová oblast: Ohrožené 

děti a mládež 
 

Cíl 

Podpora práv a spokojenosti dětí a 

mladých lidí 

Oblasti podpory 

> Spokojenost dětí a systémy 

ochrany dětí 

> Justice vstřícná k dětem 

> Ochrana dětských obětí 

obchodování s lidmi, sexuálního 

zneužívání a domácího násilí 

> Systémy vzdělávání a péče 

v raném dětství 

> Prevence předčasných odchodů 

ze vzdělávání 

> Posílení postavení dětí a 

mladých lidí, včetně účasti na 

rozhodovacích procesech 

> Deinstitucionalizace / 

alternativy institucionální péče 

Specifika programové oblasti 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 

Programová oblast: Účast 

mladých lidí na trhu práce 
 

Cíl 

Větší počet mladých lidí ve věku 

15-30 let v zaměstnání 

Oblasti podpory 

> Systémy odborného vzdělávání 

a přípravy a učení se prací 

> Pomoc při přechodu ze 

vzdělávání a nezaměstnanosti do 

světa práce 

> Úprava politiky a institucí 

v oblasti trhu práce za účelem 

usnadnění přístupu k zaměstnání 

a boje proti sociálnímu vyloučení 

> Mechanismy sociální ochrany 

poskytující přiměřenou podporu 

příjmů 

Specifika programové oblasti 

> Tato programová oblast je 

vhodná zejména pro partnerství 

s Organizací pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) 

Programová oblast: Místní 

rozvoj a snižování chudoby 
 

Cíl 

Posílená sociální a hospodářská 

soudržnost 

Oblasti podpory 

> Sociální a ekonomický rozvoj 

ve specifických zeměpisných 

oblastech 

> Činnosti v boji proti 

diskriminaci zaměřené na 

skupiny ohrožené sociálním a 

ekonomickým vyloučením 

> Zásahy za účelem zvýšení 

možností pracovního uplatnění 

> Zásahy za účelem zvýšení 

pracovních kapacit, zejména u 

nejzranitelnějších osob 

> Kvalita sociálních služeb a 

přístup k těmto službám 

> Vytváření sítí a výměna 

zkušeností v této oblasti mezi 

obcemi 
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Prioritní odvětví c) Životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíkové 

hospodářství 

 

Programová oblast: Životní 

prostředí a ekosystémy 
 

Cíl 

Lepší environmentální situace 

v ekosystémech a menší 

nepříznivé účinky znečištění a 

dalších lidských činností 

Oblasti podpory 

> Strategie v oblasti životního 

prostředí, plány řízení, akční 

plány a/nebo plány ochrany 

> Monitorování a modelování 

životního prostředí 

> Systémy pro sdílení a šíření 

environmentálních informací 

> Řízení a kontrola nebezpečných 

látek 

> Soulad s environmentálními 

právními předpisy 

Specifika programové oblasti 

> Programy musí zahrnovat malá 

grantová schémata zaměřená 

mimo jiné na občanskou 

společnost, včetně nestátních 

(nevládních) neziskových 

organizací (NNO) 

> Přednost mají bilaterální 

partnerství nabízející přidanou 

hodnotu 

Programová oblast: Obnovitelné 

zdroje energie, energetická 

účinnost a energetická 

bezpečnost 
 

Cíl 

Energie méně náročná na uhlík a 

větší bezpečnost dodávek 

Oblasti podpory 

> Energetická účinnost ve 

výrobě, distribuci a/nebo 

konečném užití 

> Výroba a/nebo distribuce 

energie z obnovitelných zdrojů 

> Získávání energie z odpadu a 

nebezpečného odpadu 

> Energetická bezpečnost 

> Politiky v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie ve všech 

příslušných odvětvích 

> Energetické trhy 

Specifika programové oblasti 

> Programy zaměřené na 

snižování emisí skleníkových 

plynů a/nebo vyhýbání se těchto 

emisím prostřednictvím opatření 

v oblasti energetické účinnosti 

musí přinášet významné snížení 

emisí za přiměřené náklady; mělo 

by se usilovat o grant ve výši 

maximálně 150 EUR na tunu 

sníženého/zamezeného 

ekvivalentu CO2 za rok. 

> Přednost mají bilaterální 

partnerství nabízející přidanou 

hodnotu 

Programová oblast: 

Přizpůsobení se změně klimatu a 

její zmírňování 
 

Cíl 

Zmírňování změny klimatu a nižší 

zranitelnost vůči změně klimatu 

Oblasti podpory 

> Strategie, akční plány a/nebo 

pohotovostní plány 

> Snižování emisí skleníkových 

plynů 

> Opatření pro přizpůsobení se 

změně klimatu 

> Připravenost a řízení rizik 

v oblasti extrémního počasí 

v souvislosti se změnou klimatu 

> Zachycování a ukládání CO2 
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Prioritní odvětví: d) Kultura, občanská společnost, řádná správa věcí veřejných a základní 

práva a svobody 

 

Programová oblast: Podnikání v 

oblasti kultury, kulturní dědictví 

a spolupráce v oblasti kultury 
 

Cíl 

Posílení sociálního a 

hospodářského rozvoje 

prostřednictvím kulturní 

spolupráce, podnikání v oblasti 

kultury a správy kulturního 

dědictví 

Oblasti podpory 

> Řízení, ochrana a zachovávání 

kulturního dědictví v souvislosti 

s národním, regionálním a 

místním rozvojem 

> Dokumentace a přístupnost 

kultury a kulturního dědictví 

> Rozvoj kapacit subjektů 

působících v oblasti kultury 

> Podnikání v oblasti kultury 

> Kulturní, kreativní a umělecké 

činnosti přispívající 

k udržitelnému rozvoji a sociální 

soudržnosti 

> Rozvoj publika, včetně osob 

z rozmanitých kultur, informační 

a vzdělávací činnosti 

> Budování sítí a mezinárodní 

spolupráce/výměna v oblasti 

kultury 

 

Specifika programové oblasti 

> Řízení a zachovávání 

kulturního dědictví musí 

zohledňovat dopad na regionální 

a místní rozvoj 

> Všechny programy musí 

zahrnovat kulturní spolupráci 

mezi donorskými a přijímajícími 

zeměmi 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 

Programová oblast: Občanská 

společnost 
 

Cíl 

Posílení občanské společnosti a 

aktivního občanství a posílení 

postavení zranitelných skupin 

Oblasti podpory 

> Demokracie, aktivní občanství, 

řádná správa věcí veřejných a 

transparentnost 

> Lidská práva a rovné zacházení 

prostřednictvím boje proti 

veškeré diskriminaci na základě 

rasového nebo etnického původu, 

náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, pohlaví, zdravotního 

postižení, věku, sexuální 

orientace nebo genderové 

identity 

> Sociální spravedlnost a 

začlenění zranitelných skupin 

> Rovnost žen a mužů a 

genderově podmíněné násilí 

> Životní prostředí a změna 

klimatu 

Specifika programové oblasti 

> Nejméně jedna třetina částky 

určené k financování projektů 

musí být přidělena na relevantní 

projekty v oblasti demokracie 

a lidských práv 

> Všechny programy musejí 

zahrnovat začleňování mladých 

lidí 

> Ochrana životního prostředí a 

změna klimatu budou podpořeny 

pouze jako součást opatření na 

podporu účasti občanů, aktivismu 

a aktivního občanství 

> Poskytování sociálních a 

základních služeb bude 

podpořeno pouze jako součást 

širších činností zaměřených na 

iniciativy v oblasti zvyšování 

povědomí, aktivismu, posílení 

postavení a reforem 

> Nejméně 15 % částky určené 

k financování projektů musí 

přispívat k rozvoji kapacit a 

udržitelnosti občanské 

společnosti, včetně nestátních 

(nevládních) neziskových 

organizací (NNO) 
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Programová oblast: Řádná 

správa věcí veřejných, 

odpovědné instituce, 

transparentnost 
 

Cíl 

Lepší integrita a odpovědnost 

veřejné správy 

Oblasti podpory 

> Budování institucionálních 

kapacit 

> Reforma veřejné správy 

> Poskytování, dostupnost a 

kvalita veřejných služeb 

> Odpovědná, inkluzivní a 

transparentní správa 

> Správa a řízení ekonomických a 

finančních záležitostí 

> Spolupráce mezi vládou a 

občanskou společností 

Specifika programové oblasti 

> Tato programová oblast je 

v každé přijímající zemi povinná. 

Musí být implementována buď 

jako samostatný program nebo 

v rámci jiných programů 

> Tato programová oblast je 

vhodná zejména pro spolupráci 

s mezinárodními organizacemi, 

například s Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) 

Programová oblast: Lidská 

práva – uplatňování 

v jednotlivých zemích 
 

Cíl 

Zlepšení situace v oblasti lidských 

práv a boj proti diskriminaci a 

extremismu na národní úrovni 

Oblasti podpory 

> Implementace Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv 

a Listiny základních práv 

Evropské unie 

> Rozvoj a posílení postavení 

institucí veřejného ochránce práv, 

národních platforem pro lidská 

práva a subjekty zabývající se 

rovností 

> Smírné řešení konfliktů a 

usmíření 

> Potírání všech forem 

diskriminace, včetně trestných 

činů z nenávisti a nenávistných 

projevů 

Specifika programové oblasti 

> Přednost má posilování 

postavení menšin a zranitelných 

skupin v zájmu prosazování 

jejich práv 

> Přednost mají iniciativy 

zaměřené na mladé lidi 
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Prioritní odvětví e) Spravedlnost a vnitřní věci 

 

Programová oblast: Azyl a 

migrace 
 

Cíl 

Zajištění funkčních národních 

systémů pro řízení otázek azylu a 

migrace a zaručení práva požádat 

o azyl 

Oblasti podpory 

> Národní systémy pro řízení 

otázek azylu a migrace, včetně 

dobrovolných návratů 

> Služby s cílem pomoci 

žadatelům o azyl využívat 

základní práva 

Specifika programové oblasti 

> Přednost mají potřeby 

nezletilých osob bez doprovodu a 

dalších zranitelných skupin 

Programová oblast: Nápravná 

zařízení a vazba 
 

Cíl 

Lepší nápravný systém 

Oblasti podpory 

> Systémy a mechanismy 

nápravných služeb 

> Podpora vězňů, včetně jejich 

rehabilitace a přípravy na 

propuštění 

> Opatření stimulující přijímající 

země k tomu, aby plnily 

mezinárodní standardy v oblasti 

nápravných služeb a vazby, 

včetně Evropských vězeňských 

pravidel Rady Evropy, 

doporučení Výboru pro zabránění 

mučení (CPT) a judikatury 

Evropského soudu pro lidská 

práva 

> Alternativní tresty za účelem 

zmírnění problému přeplněných 

věznic 

> Vzdělávání a odborná příprava 

pro vězeňské a probační 

pracovníky 

> Podpora zranitelných skupin 

(ve vazbě, ve vězení a během 

podmínečného propuštění) 

> Posílení implementace dohod 

o přesunu odsouzených osob a 

rámcových rozhodnutí EU 

> Spolupráce v rámci justičního 

řetězce a budování sítí mezi 

justičními orgány (soudy, státní 

zastupitelství, policie a nápravné 

služby) 

Specifika programové oblasti 

> Zlepšení materiálních 

podmínek ve věznicích bude 

podpořeno pouze souběžně 

s rehabilitačními opatřeními a 

opatřeními pro opětovné 

začlenění 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 

> Přednost mají mladiství vězni 
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Programová oblast: 

Mezinárodní policejní 

spolupráce a boj proti trestné 

činnosti 
 

Cíl 

Lepší prevence a vyšetřování 

trestné činnosti 

Oblasti podpory 

> Spolupráce mezi národními a 

mezinárodními orgány činnými 

v trestním řízení jako jsou 

například Europol, Interpol a 

Frontex 

> Účinnost spolupráce mezi 

orgány činnými v trestním řízení 

v boji proti organizované trestné 

činnosti 

> Spolupráce mezi orgány včetně 

národních orgánů činných 

v trestním řízení a příslušnými 

zainteresovanými subjekty, jako 

jsou například nestátní (nevládní) 

neziskové organizace (NNO) a 

široká veřejnost, zejména pak 

zranitelné skupiny osob 

> Justiční řetězec – spolupráce a 

budování sítí mezi justičními 

orgány, včetně soudů, státních 

zastupitelství, policie a 

nápravných služeb 

> Boj proti nadnárodní trestné 

činnosti, včetně kybernetické 

kriminality, obchodování s lidmi 

a převaděčství a „kočovných“ 

zločineckých skupin 

> Boj proti trestným činům 

z nenávisti a násilnému 

extremismu 

> Boj proti genderově 

podmíněnému násilí 

> Boj proti trestné činnosti 

namířené proti zaměstnancům, 

trestné činnosti v souvislosti 

s prací, praní špinavých peněz a 

korupci 

> Účinnost policejního systému a 

jeho výkonnost 

> Systémy na ochranu obětí 

trestné činnosti a poskytování 

podpory těmto osobám 

> Justice vstřícná k dětem 

Specifika programové oblasti 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 

Programová oblast: Účinnost a 

účelnost soudního systému, 

posílení právního státu 
 

Cíl 

Posílení právního státu 

Oblasti podpory 

> Účinnost soudnictví a kvalita 

soudního rozhodování 

> Podpora integrity a řešení 

korupce v soudnictví 

> Přístup ke spravedlnosti, mimo 

jiné pro zranitelné skupiny 

> Mezinárodní spolupráce mezi 

subjekty v rámci justičního 

systému, včetně Eurojustu 

> Účinný justiční řetězec: 

spolupráce a budování sítí mezi 

justičními orgány, včetně soudů, 

státních zastupitelství, policie a 

Specifika programové oblasti 

> Maximální výše finančních 

prostředků určená na 

infrastrukturu (investice) musí 

být uvedena v Memorandu o 

porozumění nebo výjimečně 

v návrhu programu 
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nápravných služeb 

> Podpora otevřenosti a 

spolupráce mezi soudnictvím a 

občanskou společností, jakož i 

příslušnými veřejnými orgány 

> Soudnictví schopné řešit trestné 

činy z nenávisti a extremismus 

> Justice vstřícná k dětem 

> Restorativní justice 

Programová oblast: Domácí a 

genderové násilí 
 

Cíl 

Prevence domácího a genderově 

podmíněného násilí, ochrana obětí 

a poskytování pomoci obětem 

Oblasti podpory 

> Prevence domácího a 

genderově podmíněného násilí 

> Ochrana obětí domácího a 

genderově podmíněného násilí a 

poskytování pomoci těmto 

obětem 

> Účinné a integrované systémy 

odezvy, včetně policie, justičních 

orgánů a subjektů poskytujících 

zdravotní péči a služby 

Specifika programové oblasti 

> Pozornost musí být přednostně 

věnována zranitelným skupinám, 

včetně dětí, které byly svědky 

násilí, migrujících žen a 

romských žen 

> Přednost mají komplexní a 

koordinovaná opatření, na nichž 

se budou podílet veřejnoprávní 

subjekty i nestátní (nevládní) 

neziskové organizace (NNO) 

> Nejvýše 50 % finančních 

prostředků bude k dispozici na 

infrastrukturu (investice) 

Programová oblast: Prevence 

katastrof a připravenost na ně 
 

Cíl 

Lepší odolnost vůči katastrofám 

Oblasti podpory 

> Kompetence a kapacity 

v oblasti rizik a zranitelnosti 

> Prevence a snižování 

stávajících a nových rizik 

a zranitelnosti 

> Odolnost vůči katastrofám a 

rizikům krize na všech úrovních 

a ve všech sektorech společnosti 

 

 


