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Fondy EHP a Norska v ČR
Fondy v ČR od roku 2004

Více 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč

V současném 3. období obdrží ČR téměř 5 mld. Kč

ČR je pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku

Fondy EHP a Norska obecně v méně než 2 minutách na našem YouTube kanále

https://www.youtube.com/watch?v=i0Esnf1PwEs
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Podpora zapojení občanů do 
rozhodovacích procesů a veřejných 
konzultací - výzva MGS1



Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných 
konzultací
• Výzva otevřena od 28.6.2021 (12:00) do 
14.10.2021 (12:00)

• Cíl: přispět ke zvýšení kvality veřejné 
správy, která má být založena na 
otevřenosti, transparentnosti, 
odpovědnosti veřejnosti, efektivnosti a 
umožňovat zapojení veřejnosti do 
plánovacích a rozhodovacích procesů.

• Povinné partnerství se subjektem z 
Islandu, Lichtenštejnska a/nebo Norska 



Oprávnění žadatelé
Obce,

Hlavní město Praha a městské části hl. města,

Dobrovolné svazky obcí,

Svaz měst a obcí ČR,

Sdružení místních samospráv ČR,

Národní síť Zdravých měst ČR.

Každý oprávněný žadatel může v rámci této výzvy předložit 
pouze jednu žádost o grant.



Oprávnění partneři
Povinné  partnerství  s  alespoň  jedním  subjektem  z  některé  z  donorských  zemí typu  municipalita,  a  to  obcí,  městem, 
sdružením obcí, dobrovolným a jiným zájmovým sdružením měst a obcí, založené na území Islandu, Lichtenštejnska či Norska. 
Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu projektu. 

Z důvodu povinného partnerství je hlavním jazykem žádosti o grant angličtina.

Nad  rámec  povinného partnerství jsou  dalšími  způsobilými  partnery  veřejné,  soukromé či neziskové organizacemi/subjekty 
zřízenými  jako  právnické  osoby  na  Islandu,  v  Lichtenštejnsku,  Norsku,  České  republice,  ostatních  přijímajících  státech  a 
mezinárodními organizacemi či jejich agenturami, které se budou aktivně podílet na realizaci projektu. 

Žádosti o  grant,  které  zahrnují  implementaci  participačních  aktivit  občanů  ve  více  obcích  České  republiky  budou  bodově 
zvýhodněny. V takovém případě musí být všechny obce, ve kterých budou probíhat participační aktivity občanů, uvedeny v 
žádosti o grant jako partneři projektu.

Nestátní neziskové organizace (NNO) a místní akční skupiny (MAS) mohou být partnery projektů, přičemž žadatelem musí být 
vždy jeden z uvedených oprávněných žadatelů.



Jak hledat partnera z donorského státu?
Formulář pro vyhledávání partnerů na našem webu

Databáze partnerů na našem webu

Průzkum na internetu

Kontaktovat přímo ZP/KS/Samband/Velvyslanectví Norska v Praze

Při  oslovování  potenciálních  partnerů  buďte  dostatečně  konkrétní  a  dělte  jim  vaše  očekávání  od  partnerství  a  přínosy  pro 
partnera.

Při oslovení partnera doporučujeme:
• vyvarovat se rozesílání obecných žádostí o partnerství;
• vyhledávat partnery cíleně vzhledem k jejich roli v projektu 

a schopnosti přispět k jeho realizaci;
• mít jasnou představu o tom, co od partnerství 

očekáváte (např. co by měl partner do projektu přinést, jakou 
úlohu by měl v projektu hrát, jakou aktivitu očekáváte ze 
strany partnera);

• být připraven na otázky finančního charakteru, zejména, zda 
budete ze strany partnera očekávat finanční spoluúčast na 
projektu;

• připravit dobrý popis vlastních aktivit a oblasti působení.

Pro dojednání partnerství a spolupráce v projektu, jsou 
důležité:
• společný cíl a vize a schopnost partnera k nim přispět;
• společné pochopení záměru a obsahu projektu;
• domluva na konkrétním zapojení partnera do aktivit 

projektu včetně toho, jak do sebe zapadají úlohy všech 
partnerů z hlediska realizace projektu;

• vyjasnění závazků a povinností partnera včetně 
odpovědností za plánované výstupy;

• domluva na rozpočtu partnera včetně finančních toků; 
• dlouhodobá perspektiva.

https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-search-form
https://www.eeagrants.cz/en/bilateral-relations/partner-database


Oblasti podpory

1. Vzdělávání a rozvoj pracovníků 
veřejné správy a volených 
zástupců v oblasti občanské 
participace (povinná oblast)

2. Pasivní metody participace – 
informování (volitelná oblast)

3. Nástroje aktivní občanské 
participace (povinná oblast)



Příklady aktivit I
1. Vzdělávání a rozvoj pracovníků veřejné správy a volených zástupců v oblasti občanské participace 

• odborné kurzy/školení, konference, semináře či workshopy pro pracovníky místní samosprávy a/nebo členy volených 
orgánů zaměřené na téma občanské participace/zapojování občanů a dalších aktérů  do rozhodovacích procesů,

• výměna dobré praxe (konzultace, školení, odborné stáže atd.) realizovaná s partnerem/partnery z donorských zemí v 
rámci bilaterální spolupráce a/nebo s dalšími partnery projektu,

• přenos získané dobré praxe. 

2. Pasivní metody participace – informování
• tvorba informačních materiálů (letáky, plakáty, brožury atd.), informační kampaně, tiskové konference, tiskové zprávy, 

výstavy, propagace (v tisku, na webu, úředních deskách atd.),
• vzdělávání v problematice občanské participace (např. formou seminářů, workshopů apod.) pouze v rámci tzv. veřejného 

vzdělávání,
• zvyšování povědomí a znalostí veřejnosti o problematice občanské participace (např. formou besed).



Příklady aktivit II
3. Nástroje aktivní občanské participace

• názorové průzkumy -  dotazníková šetření (tištěné, online dotazníky), ankety, osobní/telefonické individuální rozhovory/ 
rozhovory s klíčovými osobnostmi,

• komunikace se specifickými skupinami obyvatel (např. lidé se zrakovým či sluchovým postižením, sociálně vyloučení 
spoluobčané atd.),   

• internetové techniky - elektronické hlasování, diskuzní webová fóra, online komunikace,
• pracovní skupiny, 
• občanské poradní komise, 
• veřejná setkání, 
• kulaté stoly, workshopy, 
• sousedská setkání, soutěže pro veřejnost, komunitní vycházky/cyklovyjížďky,
• deliberativní nástroje - mikrodeliberace ve formě mikroveřejností (minipublics) včetně deliberativních/informativních 

průzkumů veřejného mínění (tzv. deliberative polling), 
• participativní rozpočtování
• začlenění konzultací s občany do rozhodovacích procesů.



Aktivity zakládající bodovou bonifikaci
• zapojení veřejnosti ze slabších sociálních vrstev či sociálně vyloučených lokalit – tzv. inkluzivní participaci,
• zvýšení participace žen (genderový aspekt),
• zapojení mladé generace (žáků/studentů) do participačních aktivit,
• zapojení osob se zdravotním znevýhodněním,
• aktivizaci seniorů v oblasti občanské participace.

Bodově zvýhodněny budou rovněž žádosti o grant, které zahrnují implementaci participačních aktivit občanů ve více obcích 
České republiky. V takovém případě musí být další obce uvedeny v žádosti o grant jako partneři projektu.



Alokace výzvy, výše grantu
• Alokace výzvy je 16 991 800 Kč

• Minimální výše grantu je 1 325 000 Kč

• Maximální výše grantu je 5 300 000 Kč

• Maximální míra podpory činí pro všechny oprávněné 
žadatele 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

• Žadatel může požádat o zálohu na financování projektu 
do výše max. 60 % uděleného grantu. 

• V rámci této výzvy není možné zahrnout investiční 
výdaje mezi způsobilé výdaje projektu. 



Děkuji za pozornost
e-mail: Petr.Sulzenko@mfcr.cz
telefon: 257 042 556 
Facebook, Instagram, Youtube: Fondy EHP a Norska
www.fondyehp.cz 

mailto:Petr.Sulzenko@mfcr.cz
http://www.fondyehp.cz/

