
 
 

2. Otevřená výzva 
 

pro předkládání žádostí o grant 
z Fondu pro bilaterální vztahy 

 

v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 
 

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 (dále jen NKM) 

vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální 

iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.  

 

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, 

nebo do vyčerpání alokace výzvy. 

 

Celkový objem finančních prostředků pro 2. Otevřenou výzvu činí 7 752 900 Kč (300 000 EUR). 

 

I. Zaměření Fondu  

 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem 

(dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.  

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty 

z ČR i z donorských států. 

 

II. Oprávnění žadatelé a partneři 

 

Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové 

organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují 

za oprávněné žadatele a partnery. 

V rámci 2. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze 

na subjekty z Norska. 

Zprostředkovatelé programů v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 nejsou oprávněnými žadateli v 

rámci otevřených výzev BF. 

Za účelem dosažení celkového cíle posílení bilaterálních vztahů musí být všechny iniciativy 

realizovány v bilaterální spolupráci mezi ČR a Norskem.  

 

  



 
 

III. Oprávněné iniciativy a výše grantu 

 

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny 

iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a 

porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner 

(partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.  

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu: 

 workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; 

 studijní cesty a návštěvy do Norska nebo České republiky; 

 budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; 

 sběr dat, zprávy, studie a publikace; 

 kampaně, výstavy a propagační materiály; 

 technická spolupráce a výměna odborníků; 

 vysílání pracovníků a stáže. 

Tento seznam není vyčerpávající a je míněn jen jako příklad možných aktivit. 

Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi 

Norskem a Českou republikou. 

Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno 

v Žádosti o grant na bilaterální iniciativu. 

Maximální výše grantu je 516 860 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu 

je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování 

iniciativ. 

Ve 2. Otevřené výzvě Fondu vyplňují žadatelé z ČR i Norska rozpočet v Kč. Pro výpočet plánovaných 

výdajů se použije měsíční směnný kurz Evropské centrální banky (ECB)1 platný v měsíci vyhlášení 

této otevřené výzvy - 25,843 Kč / EUR. U převodů z jiných měn (tj. NOK) na Kč je doporučeno použít 

měsíční směnný kurz ECB platný v měsíci přípravy žádosti. 

 

Financování bude příjemcům poskytnuto ex-ante2 až do výše 100 %, nebo v případě, že zálohová 

platba nebude poskytnuta / bude poskytnuta nižší než 100% záloha, bude propláceno ex-post v 

závislosti na výši schválené zálohy. 

Možnost zálohové platby není relevantní pro organizační složky státu / státní příspěvkové organizace 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

2
 
 Žadatelé jsou oprávněni požadovat zálohovou platbu v rámci Žádosti o grant, a to až do výše 100% plánovaných výdajů iniciativy. Výši 

zálohy požadovaná v Žádosti o grant může snížit Společný výbor pro bilaterální fondy. 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


 
 

IV. Způsobilé výdaje a jejich proplácení 

 

Způsobilé výdaje jsou ty, které skutečně vznikly v rámci iniciativy mezi prvním a konečným datem 

způsobilosti. Žádné výdaje vzniklé před schválením žádosti nebudou považovány za způsobilé. 

Způsobilost výdajů začíná dnem uvedeným ve Schvalovacím dopise NKM. Výdaje jsou způsobilé do 3 

měsíců od konečného data pro dosažení účelu iniciativy (dokončení iniciativy). V řádně 

odůvodněných případech lze požádat o prodloužení způsobilosti po implementaci iniciativy.  

 

Z hlediska obsahu existují následující druhy způsobilých výdajů: 

 cestovní a ubytovací výdaje spojené se studijními cestami a organizací nebo spoluorganizací 

workshopů, konferencí, jednání, návštěv, seminářů, vysílání pracovníků a stáží; 

 cestovní zdravotní pojištění, storno pojištění letenek / vlakových / autobusových jízdenek; 

 per-diems / diety; 

 odměny expertům; 

 náklady na studie proveditelnosti, náklady na přípravu analýz a dokumentů; 

 tlumočení a překlad pracovních materiálů; 

 náklady spojené s propagačními a informačními aktivitami k posílení bilaterálních vztahů; 

 poplatky za externí poradenství; 

 náklady na zprávu o auditu prokazující způsobilost výdajů v rámci monitorovací zprávy 

(relevantní pouze pro žadatele z Norska); 

 další nezbytné výdaje přímo spojené s bilaterální iniciativou (musí být popsány v žádosti). 

 

Způsobilé výdaje včetně jejich finančních limitů/omezení jsou podrobně popsány v Příloze 1 Pokynů 

pro žadatele a konečné příjemce z Bilaterálního fondu (dále jen „Pokyny“). 

 

V. Postupy pro předkládání žádostí o grant 

 

Všechny Žádosti je nutné vyplnit v angličtině a podat výhradně on-line prostřednictvím IS CEDR 

(přístup prostřednictvím odkazu https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU). 

 

Pro žadatele z ČR je požadován kvalifikovaný certifikát s elektronickým podpisem pro účely registrace 

v IS CEDR a předložení žádosti. Pro žadatele z Norska není kvalifikovaný certifikát podmínkou 

registrace / předložení žádosti.  

Podrobnosti ohledně registrace v IS CEDR a další technické požadavky jsou uvedeny na hlavní stránce 

IS CEDR a v Pokynech.  

 

Žádosti o grant včetně všech povinných příloh je nutné vyplnit, podepsat a podat nejméně 2 měsíce 

před plánovaným začátkem iniciativy. 

https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU


 
 
Předložené žádosti jsou posuzovány dle pořadí jejich předložení. Pokud Žádost o grant nesplňuje 

jakýkoli formální požadavek, může NKM prostřednictvím elektronické nástěnky v IS CEDR požádat o 

objasnění, změnu nebo doplnění informací / příloh nezbytných pro další hodnocení Společným 

výborem pro bilaterální fondy (JCBF). 

 

Žádost o grant je považována za úplnou, když splňuje všechny požadavky (viz kritéria v Příloze 4 

Pokynů). Po uzavření administrativní kontroly a kontroly oprávněnosti ze strany NKM je žádost 

předána k hodnocení JCBF.  

Význam posílení bilaterálních vztahů a plnění zásad hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti jsou 

hodnotícími kritérii, která jsou posuzována ze strany JCBF. Iniciativa musí přispívat ke zvýšení 

povědomí / vzájemné výměně znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem; a vytvářet 

nové možnosti pro založení nových partnerství nebo posílení stávající spolupráce. 

Po rozdělení finančních prostředků alokovaných pro tuto Otevřenou výzvu nebudou další žádosti v 

rámci této výzvy posuzovány. 

 

Na poskytnutí grantu není právní nárok. 

 

Čtěte prosím pozorně podrobné postupy pro předkládání žádostí o grant a podmínky proplácení 

popsané v Pokynech, které jsou dostupné na webových stránkách NKM www.eeagrants.cz a 

www.norwaygrants.cz.  

 

 

VI. Další informace 

 

Podrobné informace, procesy a požadavky jsou popsány v Pokynech a jejich Přílohách. 

 

Dotazy mohou být zasílány elektronicky na e-mail czp@mfcr.cz. Odpovědi budou zaslány e-mailem 

do 10 dnů.  

Technické dotazy související s použitím IS CEDR mohou být zasílány na hot-line_ehp@asd-

software.cz. 

 

Na základě hodnocení implementace Fondu a po vzájemné dohodě s donory mohou být podmínky 

Otevřené výzvy změněny. Informace o každé revizi bude vždy zveřejněna na www.eeagrants.cz a 

www.norwaygrants.cz, jakmile revize vstoupí v platnost.  

 

Upozorňujeme, že v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 se uskuteční i další otevřené výzvy 

zaměřené na bilaterální spolupráci. Otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant jsou plánovány v 

programu Kultura a v některých dalších programech. Žadatelům doporučujeme navštívit webové 

stránky www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz pro další informace o možnostech podpory 

bilaterální spolupráce ve specifických programových oblastech. 
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