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Program Vnitřní věci

Programová oblast: Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti

Finanční podpora z Norských fondů: EUR 5 000 000 / 120 000 000 Kč

Programové spolufinancování: 15%

Bilaterální ambice Programu: EUR 50 000 / 1 200 000 Kč

Zprostředkovatel Programu: Ministerstvo vnitra ČR

Národní kontaktní místo: Ministerstvo financí ČR

Programové období: 2014 - 2021



Úloha Zprostředkovatele Programu

nese odpovědnost za přípravu a implementaci programu v souladu s:

• Memorandem o porozumění a implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021

• Nařízením o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021

• Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021

• Programovou dohodou

Management Proces výběru, monitorování, schvalování a hodnocení projektů, posuzování rizik

Administrace Bilaterální spolupráce a malé grantové schéma

Finanční řízení           Ověřování vynaložených výdajů, způsobilost výdajů a schvalování plateb 

Controlling Příprava a koordinace řídicího a kontrolního systému 

Publicita Plnění komunikačního plánu

Metodická podpora



Očekávané výsledky Programu

(Outcomes)



Outcome 1: Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti trestné 

činnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany lidských práv 



Outcome 2: Zlepšení využitelnosti údajů

v rámci policejního informačního systému



Outcome 3: Posílení spolupráce mezi státní policií, 

mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy



Oblasti podpory



Předem definované projekty

Příjemce podpory: Policie ČR



PDP1

Zvýšení policejní kompetence v prevenci 

a boji proti kriminalitě, 
posílení komunikačních dovedností s veřejností

a povědomí o lidských právech.



PDP2

Modernizace školicího a tréninkového centra 

v Kutné Hoře.



PDP3

Zlepšení využitelnosti údajů 

v rámci policejního informačního systému.



PDP4

Spolupráce mezi státní policií, 

mezinárodními subjekty 

a orgány územní samosprávy.



Bilaterální spolupráce

Posílení bilaterální spolupráce s donorským státem 

prostřednictvím výměny zkušeností, dobré praxe a 

know-how mezi českými a norskými partnery. 

Na úrovni projektů, prostřednictvím bilaterální ambice a v rámci MGS.



Bilaterální ambice

Předpokládaná aktivní účast Policie ČR, obecní policie a obcí.

Probíhá komunikace se Svazem měst a obcí České republiky,

navázána spolupráce s Norskou asociací měst a regionů (KS).

Aktivity: pracovní schůzky a workshopy na výměnu zkušeností a

osvědčených postupů (best practice).



Posílení národní a bilaterální spolupráce v boji 

proti zločinům z nenávisti (hate crime), 

dezinformacím a hybridním hrozbám.

Malé grantové schéma



Příjemci podpory:

občanská veřejnost 

vládní a nevládní 

neziskové organizace 

akademické ústavy a 

vědecké instituce

Malé grantové schéma



Rozpočet programu

Outcome 1

Outcome 2

Outcome 3

Management

Bilaterální
ambice

4 377 067

298 154

736 544

470 588

50 000

656 560

44 723

110 482

70 588

427 857

29 145

93 909

Outcome 1 Outcome 2 Outcome 3 Management Bilaterální ambice
Projektové financování 427 857 29 145 93 909

Financování podle cílů v €

Projektové financování

Národní financování

Celkem



Finanční alokace dle oblastí podpory



Přehled událostí do podpisu Programové dohody

Podpis 

Memoranda

Kick off

programová 

schůzka

Stakeholders

řízená debata

a 

programová 

schůzka

Schválení 

Concept

Note

Schválení 

Supplementary

Information

Schválení a 

podpis 

Programové 

dohody



Harmonogram po podpisu Programové dohody

Ukončení 

realizace 

programového 

období

Zahájení 

vlastní 

realizace 

projektů

Schvalování 

projektových 

žádostí

Vyhlášení 

výzvy MGS

Příprava 

výzvy MGS a 

projektových 

žádostí

Příprava 

podkladů a 

prostředí 

pro vlastní 

realizaci 

programu



Publicita programu

Posílení povědomí o podpoře z Norských fondů 

u odborné i široké veřejnosti

Forma propagace:

Zahajovací a Závěrečná konference Programu Vnitřní věci

Komunikační nástroje: 

Informační materiály a propagační předměty

Fotodokumentace z akcí/vlastní fotobanka

Správa webových stránek a sociálních sítí

Média/tiskové zprávy

Podpora příležitostí pro příjemce MGS a bilaterální ambice mvcr.program.vnitrni.veci

www.mvcr.cz/norskefondy

www.mvcr.cz/norwaygrants



Cíl je cesta, která zanechá stopu.



Děkuji za pozornost

Lucia Kleinová

Odbor strukturálních fondů MV

telefon: 974 818 495 

e-mail: lucia.kleinova@mvcr.cz



Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji

proti kriminalitě, posílení komunikačních

dovedností s veřejností a povědomí o lidských

právech

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

plk. Mgr. Karel AGH



Popis projektu

• 31 dílčích aktivit, které jsou realizovány 9 subjekty v rámci PČR a MV ČR

• mezinárodní přesah v podobě mezinárodních cvičení, konferencí a workshopů

projekt zaměřen na:

- ochranu obyvatelstva

- zvýšení profesionality a efektivity výkonu služby PČR

- rozvoj schopností a dovedností příslušníků PČR

- reakce na změny bezpečnostní situace v ČR a Evropě

- boj proti organizované trestné činnosti

- zvýšení povědomí policistů i veřejnosti o lidských právech

- posílení interkulturních a komunikačních dovedností



Popis projektu

Cílové skupiny:

- policisté a zaměstnanci PP ČR, ÚPVSP, ŘSCP, OVK, policejní

psychologové, ÚRN, ŘSPP, ÚSKPV,

- zaměstnanci OBP a OPK MV ČR,

- OSPOD, MěP (obecní policie), místní samospráva, senioři, menšiny,

široká veřejnost…



Bilaterální spolupráce

• Kdo? …..  Speciální jednotka norské policie – DELTA

• Proč? ….. Dlouhodobá spolupráce ÚRN a DELTA v Norsku

Příležitost prohloubit spolupráci a vyměnit zkušenosti ve specifické problematice ÚRN a DELTA 

(terorismus, organizovaný zločin, nelegální migrace, drogová problematika ….)

• Cíl spolupráce:

Mezinárodní součinnostní cvičení na téma osvobození rukojmích a řešení krizových situací   

• 1 x cvičení v ČR za účasti příslušníků DELTA

• 1 x cvičení v Norsku za účasti příslušníků ÚRN

Mezinárodní kurz CBRN ochrany zaměřený na činnost policistů v kontaminovaném prostředí



Realizační tým projektu

• Ředitel projektu: plk. Mgr. Marek Adam 

ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy,

• Projektový manažer: plk. Mgr. Karel Agh

vedoucí odboru služební přípravy a policejního sportu,

• Koordinátor projektu: Mgr. Radka Ovčáčíková

Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia České republiky,

• Odborní garanti a členové odborného týmu pro vybrané aktivity z řad: OVP – policejních 
psychologů, ŘSCP, OBP MV ČR, OPK MV ČR, ÚRN, Správy logistického zabezpečení PP ČR, 
FO PP ČR, OTP a další



Rozpočet projektu

Celkové maximální způsobilé náklady projektu: 1 261 142 €    

Podíl grantu projektu: 85 % 

Národní financování: 15 %

Projektové financování (PČR): 15 %



Harmonogram projektu

Aktivity 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ÚRN X X X X

ÚPVSP X X

OVK X

OVP – policejní psychologové
X X X

ŘSCP
X

OPK MV ČR / ÚSKPV, ŘSPP PP ČR
X X X X X

OBP MV ČR / ŘSPP PP ČR
X X X X X



Harmonogram projektu

Mezinárodní aktivity

2020 Mezinárodní odborná konference – poučení a práce s dětským svědkem v rámci trestné

činnosti

2020 a 2021 Mezinárodní součinnostní cvičení s DELTA

2020 – 2022 Národní a mezinárodní vzdělávací aktivita k podpoře CBRN ochrany s DELTA

2020 Zahraniční cesty (Norsko, Island, Velká Británie, Francie, Německo)

2021 Mezinárodní workshop – výcvik policistů s využitím neletálních prostředků

2023 Mezinárodní workshop – služební zákroky proti aktivním střelcům a pachatelům teroristických   

útoků v davovém prostředí



Výchozí stav

Potřeba podpořit:

• Možnosti pro policejní výcvik a výměnu znalostí.

• Odborné schopnosti policistů v boji proti organizovanému zločinu a terorismu.

• Efektivitu práce vyškolením vlastních policejních specialistů (lektorů).

• Vzdělávání policejních specialistů v oblasti prevence kriminality a patologických jevů.

• Doplnění základního systému policejního vzdělávání a služební přípravy.

• Prohloubení znalostí v oblasti lidských práv a sjednocení výkladu vybraných ustanovení

zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky s mezinárodněprávními standardy ochrany

lidských práv.

• Adekvátní reakci na neustále se zvyšující nároky na řešení nově vznikající trestné činnosti

• Hledání nových efektivních řešení při vedení zákroků proti aktivním střelcům a pachatelům

teroristických útoků, jejichž způsoby útoku se neustále mění.



Cíle projektu 

• Zvýšit profesionalitu a efektivitu výkonu služby Policie ČR.

• Získat erudované interní lektory – policejní specialisty na školení příslušníků

• Prohloubit znalosti policistů v oblasti dodržování lidských práv a eliminace excesů při
policejních zákrocích.

• Podpořit zvýšení kompetencí odborníků působících při PČR (psychologů, specialistů
na menšiny, policistů ŘSCP).

• Zvýšit bezpečnost seniorů, kteří jsou stále častěji ohrožováni kriminalitou z oblasti
podvodného jednání a krádeží.

• Posílit bezpečnost na letištích a v oblastech měkkých cílů.

• Podpořit a zlepšit komunikaci při činnostech s menšinami a seniory.

• Podpořit a zlepšit komunikaci mezi orgány činnými v trestným řízení a dalšími
subjekty.

• Posílit a zavést inovativní prvky v rámci prevence kriminality.



Aktivity projektu

Aktivity Počet

kurzy, školení, semináře 23 x

workshop 2 x 

konference 1 x

součinnostní cvičení 2 x 

zahraniční cesty 6 x

přijetí expertů ze zahraničí 4 x



Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze 

prostřednictvím myšlení je možná lidskost.

T.A.Harris



Děkuji za pozornost

plk. Mgr. Karel AGH

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

Telefon: 974 841 489

e-mail: karel.agh@pcr.cz

mailto:karel.agh@pcr.cz


Modernizace školicího a tréninkového 

centra v Kutné Hoře

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

plk. Mgr. Radek SIMON



Popis projektu

Přestavba a rekonstrukce tří budov na ubytovací a

školicí prostory.

Využití nových prostor pro vzdělávací potřeby Policie

ČR, orgány státní správy, neziskové organizace,

akademické instituce a pro veřejnost.

Využitelnost prostor s kapacitou max. 100 osob/den. Pozn. Kutná Hora je historické město ve

Středočeském kraji, zapsané do seznamu

světového kulturního dědictví UNESCO.

Revitalizace areálu je žádoucí i ze strany města

Kutná Hora (zaměstnanost, ekologie atd.).



Realizační tým projektu

Ředitel projektu: plk. Mgr. Marek Adam 

ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy

Projektový manažer: plk. Mgr. Radek Simon 

vedoucí kanceláře ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy

Koordinátorka projektu: Mgr. Radka Ovčáčíková

Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia České republiky

Členové odborného a ekonomického týmu: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Odbor tisku a prevence PP ČR a další…



Rozpočet projektu

Celkové maximální způsobilé náklady projektu: 3 894 036 €    

Podíl grantu projektu: 85 % 

Národní financování: 15 %

Projektové financování (PČR): 15 %

Další rozvoj areálu (např. vybavení) bude financován z vlastního rozpočtu Policie ČR. 



Harmonogram projektu



Výchozí stav

3 policejní vzdělávací 

zařízení

plně vytížená

nedostatek 

reprezentativních školicích,

konferenčních, 

rehabilitačních 

a výcvikových prostor

platby za pronájem 

jiných prostor 

neekonomické



Výchozí stav

Nachází se v areálu bývalých vojenských kasáren o rozloze cca 1600 m2



Výchozí stav



Navrhovaný stav



Cíle projektu 

funkční školící a tréninkové 

centrum pro potřeby 

Policie ČR a veřejnosti

posílení policejních pravomocí 

v prevenci a boji proti trestné činnosti



Využití tréninkového centra v budoucnu

Služební příprava – výcvik policistů, kurzy instruktorů 

Nástupní příprava  - výcvik nově přijatých policistů 

Výcvik a příprava policistů na zahraniční mise

Celoživotní vzdělávání policistů - vzdělávací aktivity

Mezinárodní policejní mistrovství a vzdělávání - CEPOL, MEPA, FRONTEX 

Instrukčně metodická zaměstnání 

Odborné konference, školení a workshopy pro veřejnost

pro

školicí, konferenční, 

rehabilitační a výcvikové aktivity…



Nejlepší způsob, jak zachovat budovu, 

je používat ji. 



Děkuji za pozornost

plk. Mgr. Radek Simon

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

tel: 974 841 487, tel: 731 645 861

e-mail: radek.simon@pcr.cz



Zlepšení využitelnosti údajů v rámci 

policejního informačního systému

Policejní prezidium ČR, Odbor mezinárodní policejní spolupráce

Mgr. Ivo MALECHA



Popis projektu

Zlepšení využitelnosti dat 
Schengenského informačního systému II

• podpora odborného vzdělávání příslušníků
definovaných cílových skupin

• efektivní výměna informací v rámci mezinárodní
policejní spolupráce

Gestor:

Odbor mezinárodní policejní spolupráce PP ČR

Vývoj evidenčního informačního systému 

pro výkon psychologických činností

• zefektivnění procesů evidence psychologických

činností u Policie ČR

Gestor:

Oddělení vedoucího psychologa PP ČR



Realizační tým projektu

Ředitelka projektu: plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková

vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky

Projektový manažer: Mgr. Ivo Malecha

odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky

Koordinátor projektu: Mgr. Radka Ovčáčíková

Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia České republiky

Odborní garanti a členové odborného týmu pro vybrané aktivity projektu:

plk. Mgr. Renata Tkadlecová MPA za aktivity Odboru mezinárodní policejní spolupráce 

pplk. PhDr. Lenka Šrámková , Ph.D., za aktivity Oddělení vedoucí psychologa Policejního prezidia České republiky

Další členové realizačního týmu z OMPS PP ČR, OVP PP ČR, Správy logistického zabezpečení a ekonomických
útvarů PP ČR



Rozpočet projektu

Celkové maximální způsobilé náklady projektu: 350 769 €    

Podíl grantu projektu: 85 % 

Národní financování: 15 %

Projektové financování (PČR): 15 %



Zlepšení využitelnosti dat

a efektivní výměna informací 

v rámci mezinárodní policejní spolupráce



Cíle
1. Zlepšení rozhodovacích procesů policistů a usměrnění toku informací 

v souvislosti s podáními obsahujícími  mezinárodní přesahy

2. Upřesnění činností při výkonu služby 

souvisejících s případy s mezinárodním prvkem v oblasti mezinárodní policejní a celní 
spolupráce 

3. Prezentace nejnovějších trendů, vývoje legislativy EU a součinnostních vazeb 

při zajišťování výkonu mezinárodní policejní spolupráce na území ČR 

4. Snaha o postupné dosažení soběstačnosti a samostatnosti v oblasti IT podpory 

při správě, zajištění provozu, konfiguraci ale i rozvoji SW aplikací a systémů napojených na 
mezinárodně sdílené  policejní systémy



Výchozí stav

Potřeba:

rozšiřovat povědomí o mezinárodní policejní spolupráci u řadových příslušníků Policie ČR

vč. doškolování příslušníků zabývajících se jejím výkonem

Informovat o postupné implementaci a realizaci
vývoje sdílených systémů EU (EES, ETIAS, ECRIS-TNC, PNR)

aktualizaci sdílených EU systému SIS, VIS

 interoperabilitě velkých IS spravovaných agenturou eu-LISA, EUROPOLEM a INTERPOLEM

přijetí nového Evropského programu pro bezpečnost pro EU na období po r. 2020

plnění vybraných úkolů definovaných dokumentu Roadmap EU pro oblast agendy EU
spravedlnost a vnitřní věci (z r. 2016)



Harmonogram aktivit

AKTIVITY ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 ROK 2023 ROK 2024

Školení pro KŘP x x

IMZ OMPS a SCP x x x x

Školení pro úředníky KÚ x

Workshop x x x x x

IT školení x

Nákup a dodání 

neinvestiční VT
x

Publicita x

Ukončení projektu x



Aktivity Počet

školení pro KŘP 7 x

IMZ pro OMPS a SCP 4 x 

školení pro úředníky KÚ 1 x

mezinárodní workshop pro příslušníky PČR 5 x 

IT školení poptávka 15 IT kurzů 

pro 6 vývojářů PČR

Vzdělávací aktivity



Výstupy

v oblasti mezinárodní policejní spolupráce se vyškolí:

1 200 
účastníků 

cílových skupin 

3
pracovníci IT 

podpory

z OMPS 

3
vývojáři IT 

z odboru PP ČR



Vývoj informačního systému

pro evidenci psychologických činností 



Výchozí stav

• Neexistence jednotné platformy pro evidenci a práci s daty získanými

při výkonu psychologických služeb v policii

• Nízká produktivita v evidenci a archivaci dat

z důvodu řešení částečně v elektronické a v listinné podobě

• Nepříliš efektivní zpracovávání dat

způsobuje méně přesné výsledky a časovou náročnost



Cíle projektu

Zefektivnit nakládání se zpracovávanými daty v
oblastech:

1. Personálního výběru

2. Psychologické péče

3. Psychologické asistence

4. Systémů krizové intervence a kolegiální podpory



Harmonogram aktivit

AKTIVITY ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 ROK 2023 ROK 2024

Technická specifikace k 

vývoji informačního 

systému

x x

Vývoj informačního 

systému
x x x

IT konzultace vývoje 

informačního systému
x x x

Nákup Schuhfried

DRIVESTA, 

PERSROAD, Periferní 

percepce

x

Školení k obsluze 

informačního systému
x



Výstupy

Zefektivnění evidence aktivit policejních psychologů 

ve všech oblastech poskytování psychologických služeb

povede k:

• tvorbě přesnějších statistik a analýz

• zajištění okamžitého přístupu k datům (aktuálnost)

• zlepšení kontroly ze strany metodického pracoviště

• pružnější definici potřeb psychologů (včetně vzdělávacích)



Výstupy

Zavedením elektronické psychologické dokumentace a 

jednotné centrální evidence psychologických vyšetření

se zajistí:

• časová úspora při administrativě s prováděním psychologických vyšetření

• přehlednost

• jednodušší manipulace při sdílení psychologické dokumentace

• lepší ochrana osobních údajů (funkčnost systému ve vnitřní síti policie)



Aktivity
Aktivity Počet/specifikace

Technická specifikace k vývoji IS dokumentaci vytvořit 

formou DPP 

Vývoj IS veřejná zakázka

IT konzultace vývoje IS průběžně, formou 

DPP

Nákup a dodání Schuhfried DRIVESTA jednorázově

Školení v práci s IS 100 proškolených 

osob / 2 vzdělávací 

aktivity



Jednoduchost je nekonečná dokonalost. 

Dokonalost je nekonečná jednoduchost. 
Leonardo da Vinci



Děkujeme za pozornost

Mgr. Ivo Malecha pplk. PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D

Odbor mezinárodní policejní spolupráce, Odbor personální

Policejní prezidium České republiky Oddělení vedoucího psychologa 

e-mail: ivo.malecha@pcr.cz Policejní prezidium České republiky

e-mail: lenka.sramkova@pcr.cz

mailto:ivo.malecha@pcr.cz
mailto:ivo.malecha@pcr.cz


Spolupráce mezi státní policií, 

mezinárodními subjekty a orgány 

územní samosprávy

Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia České republiky

Monika MENČÍKOVÁ



Popis projektu

 Výměna informací a zkušeností

 Posílení spolupráce

 Komunikace mezi PČR a MěP, 

samosprávními celky a místní 

samosprávu (starostové, hejtmani)

 Rozvoj znalostí a vědomostí v 

oblasti krizové intervence



Cíle projektu 

• Zajištění materiálního vybavení pro členy AKT, dostatečná připravenost příslušníků na 

charaktery “BO“ v souladu s měnící se legislativou

• Zvýšení lektorských dovedností a odbornosti ve specifických oblastech

• Rozšíření odborných znalostí v psychologické péči o oběti trestných činů

• Zefektivnění systému komunikace a koordinace mezi obecními policiemi a PČR

• Uspořádání výroční konference v rámci členství ÚPVSP v Asociaci evropských 

policejních škol (AEPC)



Cílové skupiny

 policisté a zaměstnanci PČR

 policisté a zaměstnanci 

evropských policejních škol,

 strážníci městských (obecních) 

policií, místní samospráva…



Výchozí stav

 Kontinuální vzdělávání lektorů pouze na interní bázi

 Nesystematické plánování kurzů se zahraničními lektory 

 Nedostatek kvalifikovaných lektorů problematiky psychologie traumatu v 

rámci PČR

 Současné vybavení pro cvičení členů AKT nevyhovuje policejním 

standardům



Výstupy

 8 dílčích aktivit realizovaných 3 útvary Policie České republiky

Měkké aktivity a cvičení Antikonfliktních týmů (AKT) - součást služby 

pořádkové policie PČR

 Specifikem projektu je záměr realizovat co největší počet workshopů a 

seminářů s MěP a místní samosprávou v revitalizovaném objektu 

Kutná Hora (PDP 2)

 Proškolení lektorů systémů krizové intervence a kolegiální podpory. 



Aktivity Počet

výroční konference 1 x

workshop 16 x 

součinnostní cvičení 1 x

zahraniční cesty 2 x 

Aktivity projektu



Aktivity projektu

Core Course Trauma & Resilience: Theory &Practice from the Israeli Experience, 

provided by The Israel Center for the Treatment of Psychotrauma (ICTP)

Cíl kurzu:

 získání a osvojení si specifického know how v oblasti péče o osoby zasažené traumatem 

 modifikace pro použití v našem kulturním kontextu a zavedení v podmínkách Policie ČR 

Cílová skupina: psychologové Policie ČR (12 osob)

Délka trvání kurzu: 2 týdny



Bilaterální spolupráce

• služební cesta týmu AKT do Osla – navázání spolupráce a výměny dobré praxe 

v oblasti profesionálního Dialogue Police 

• mezinárodní součinnostní cvičení AKT za účasti zahraničních hostů v Jaroměři

• simulace scénářů členy AKT 

• účast policistů AKT, policistů pořádkových jednotek PČR a hostů

• prohloubení spolupráce a výměna zkušeností ve specifické problematice AKT 

(vzdělávací systém, motivační systém).



Realizační tým projektu

Ředitel projektu: plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby PP ČR,

Projektová manažerka: Monika Menčíková

Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR,

Koordinátor projektu: Mgr. Radka Ovčáčíková

Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR,

Odborní garanti a členové odborného týmu pro vybrané aktivity z řad: OVP – policejní psychologové, 

ŘSPP, ÚPVSP, OBP MV ČR, FO PP ČR, OTP a další.



Rozpočet projektu

Celkové maximální způsobilé náklady projektu: 395 934 €

Podíl grantu projektu: 85 % 

Národní financování:                                                                     15 %

Projektové financování (PČR): 15 %



Harmonogram projektu

Aktivity 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ÚPVSP x

OVP – policejní psychologové
x x x x x

ŘSPP
x x x

OBP MV ČR / ÚPVSP PP ČR
x x x x x



Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, 

když se spojí lidi dohromady. 

John C. Maxwell



Děkuji za pozornost

Monika Menčíková

Kancelář projektů a evropských fondů PP ČR

telefon: 974 834 837

e-mail: monika.mencikova@pcr.cz 



Malé grantové schéma 

a

bilaterální spolupráce

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR

JUDr. Benedikt VANGELI



Malé grantové schéma (MGS)



Realizace aktivit k implementaci opatření zaměřených na boj proti:

 zločinu z nenávisti (hate crime)

 dezinformacím

 hybridním hrozbám

Opatření v boji proti hybridním hrozbám:

• identifikovat slabá místa bezpečnostního systému ČR

• silná demokratická společnost            vzdělávání v oblasti občanské a mediální gramotnosti

• proaktivní komunikace státu s veřejností jako nedílná součást strategické komunikace

Cíle



Zvýšení mediální 

gramotnosti: 

2 otevřené výzvy



První výzva: okamžitá opatření na podporu mediální gramotnosti

• tvorba vzdělávacích materiálů, které nejsou v rozporu s platným

Rámcovým vzdělávacím programem

• tvorba regionální sítě pro poskytování vzdělání a školení o mediální

gramotnosti

Druhá výzva:

• vypracování metodických pomůcek a materiálů, které budou v souladu

s platným RVP

• využití podkladů a zkušeností získaných z první výzvy



Cílová skupina
žáci základních a středních škol, senioři, široká veřejnost

Příjemci podpory
Občanská veřejnost, vládní a nevládní neziskové organizace, 

akademické ústavy a vědecké instituce



Finanční alokace

400 000 EUR

1. výzva – alokace 150 000 EUR
(max. výše grantu 150 000 EUR / min. výše grantu 10 000 EUR)

2. výzva – alokace 250 000 EUR

(max. výše grantu 200 000 EUR / min. výše grantu 20 000 EUR)

Spoluúčast příjemce: 10%
(v grantové žádosti je možné požadovat zálohu až do výše 90% z celkové částky grantu.

Záloha bude zaplacena nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o poskytnuté podpoře.)



Výstupy

6 druhů vzdělávacích materiálů 

určených k podpoře zvyšování mediální gramotnosti

600 osob proškoleno 

v rámci připravovaných vzdělávacích akcí a seminářů



Harmonogram

Doba realizace projektů <= 36 měsíců. 

Hodnocení projektů a přidělování grantu bude probíhat v souladu s čl. 7.4 Nařízení o implementaci

Finančního mechanismu Norska 2014-2021.

Použijí se zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 

vyhlášení podpis smluv 

1. výzva MGS 31/7/2019 31/12/2019

2. výzva MGS 31/7/2020 31/12/2020



Bilaterální 

spolupráce



Studie zranitelnosti ČR

Výstup

Analýza bezpečnostního systému ČR, 

která navrhne opatření a doporučení jak efektivně čelit jednotlivým hrozbám

Spolupráce

s nevládními organizacemi, akademickým sektorem a výzkumnými institucemi



Bilaterální spolupráce státních institucí 

v oblasti mediální gramotnosti

Výstup

Platforma pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů na institucionální 
úrovni zahrnující všechny zúčastněné strany

Spolupráce

s norskými a českými státními institucemi (Rada pro televizní rozhlasové vysílání 
ČR/Norska), Norské ředitelství pro civilní ochranu), akademickým sektorem, 

nevládními org. a dalšími institucemi



Analýza mediální komunikace státu 

Výstup

Analýza mediální komunikace státu v bezpečnostních otázkách 

Spolupráce

s nevládními organizacemi, akademickými institucemi a výzkumnými ústavy



Finanční alokace

50 000 EUR

• alokace není finální

• lze požadovat navýšení v případě, že je prokázáno efektivní a 

účelné vyčerpání



David J. Schwartz

Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, 

je vzdělávání.



Děkuji za pozornost
JUDr. Benedikt Vangeli

pracoviště: CTHH, OBP, MV ČR

telefon: 974 832 244 

e-mail: benedikt.vangeli@mvcr.cz



DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST


