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Norské fondy a fondy EHP 
Spolupráce škol a stipendia (CZ07)  

 



• Norské fondy a fondy EHP přispívají k: 

– snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě  

– posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a 
donorskými státy 

• donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 

• žadatelé jednotlivci/instituce  

 

Obecné informace viz:  

www.eeagrants.cz  / www.norwaygrants.cz  
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Spolupráce škol a stipendia (CZ07) 

• Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční 
spolupráce (DZS) 

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/ 
 

• Národní kontaktní místo pro všechny 
programy Norských fondů a fondů EHP: MF ČR 

 

• Partner programu: MŠMT 
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Alokace na program celkem: 4.277.000 EUR (včetně spolufinancování ze 

strany MŠMT) 

 
NORSKÉ FONDY A FONDY EHP 

 

 
 

Norské fondy Fondy EHP 

Cílová 
skupina 

Pouze terciární 
úroveň vzdělávání 

Primární, sekundární a terciární 
úroveň vzdělávání 

Partnerská/ 
hostitelská 
instituce 

Norsko - primární a sekundární úroveň 

vzdělávání: Norsko, Island a 

Lichtenštejnsko 

- terciární úroveň vzdělávání: 

Island a Lichtenštejnsko 

 

92% rozpočtu 8% rozpočtu 



Norské fondy a fondy EHP 

Projekty mobilit a stáže  
• možnost zapojení individuálně (žadatelé studenti a pracovníci 

ve vzdělávání) 

• možnost zapojit se v rámci projektů mobilit (žadatelé české 
instituce) 

Projekty institucionální spolupráce 
• žadatelé české instituce 

Přípravné návštěvy 
• žadatelé české instituce, slouží k navázání potenciálních 

    projektových partnerství  mezi oprávněnými institucemi 

 



Aktuální výzvy 
Výzva v rámci Norských fondů 

• období pro předkládání žádostí: 17.2.-17.4.2014 

• podporované aktivity: 
 Projekty mobilit (projektová spolupráce a individuální mobilita) 

 Projekty institucionální spolupráce 

• více informací na: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-
fondy-ehp/ 

Připravujeme: 

• Výzva v rámci Fondů EHP a Norských fondů (Přípravné 
návštěvy): 

• období pro předkládání žádostí: 21.3.2014 – 21.5.2014 
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PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE 



•  Oprávnění žadatelé: 

    České vzdělávací instituce na primární, sekundární a 
terciární úrovni vzdělávání 

• Spolupráce musí mít minimálně bilaterální charakter 
– ČR/Norsko 

• Max. délka projektových aktivit :  

    12 měsíců + 6 měsíců navazujících aktivit (propagace 
a šíření výsledků, proplacení vzniklých faktur, 
předložení a vyhodnocení závěrečné zprávy) 

 
 

 

Projekty institucionální spolupráce 



Podporované aktivity v rámci projektů: 

 

• krátkodobé mobility studentů a zaměstnanců škol; 

• odborně zaměřené blokové semináře, intenzivní kurzy; 

• zavádění a realizace jiných forem výuky pro sdílení znalostí a 
dovedností (tj. letní školy, konference, workshopy) 

• rozvoj spolupráce institucí (tj. společné programy, sladění 
výukových konceptů, osnov apod.) 

• rozvoj a příprava nových výukových metod a technik. 

 

 
 

Projekty institucionální spolupráce 



 
Finanční podmínky 

 
 

• Předepsaná míra spolufinancování 10% 

• Celková alokace na projekty institucionální 
spolupráce v rámci výzvy NF: 9 946 175 CZK 

• Min. výše grantu : 25 000 CZK 

• Max. výše grantu : 1 375 000  CZK(NF,včetně 
předepsaného spolufinancování), 550 000 CZK 
(EHP, včetně předepsaného spolufinancování) 

 



Rozpočet 

1. Přímé náklady:  

• A) Náklady na mobility: A1.) Pobytové náklady – dle max. 
sazeb na den/ týden pro jednotlivé země (pokrývají ubytování, 
stravu, cestovné v hostitelské zemi) 

                                                 A2) Cestovné náklady – na základě 
skutečných nákladů, max. do výše 25 000 CZK 

• B) Náklady na zaměstnance  

• C) Vybavení   

• D) Subdodávky  

2. Nepřímé náklady: 

• Režijní náklady 

 

 



Rozpočet 

Maximální sazby na pokrytí pobytových nákladů  

v Norsku 

1. Studentské mobility:  

max. 875 Kč/ den 

                                           max.  6125 Kč/ týden   

 

2. Mobility  pedagogických pracovníků: 

max. 4875 Kč/ den (1.týden), 1125Kč/den (od 2.týdne) 

max. 34125 Kč/1. týden,7875 Kč/od 2. týdne  

 

 



Přílohy žádosti 

a) Povinná příloha pro všechny žadatelé:Letter 
of Intent (ke stažení na www.dzs.cz) 

 
b) Povinná příloha pro soukromé instituce 

žádající o grant vyšší než 625 000: výkaz zisků 
a ztrát a rozvaha – dokumentace obsahující 
finanční údaje o žadatelské instituci 

 



PROJEKTY MOBILIT 



 
Projekty mobilit 

 
 

• Oprávnění žadatelé: 

    České vzdělávací instituce na primární, sekundární a 
terciární úrovni vzdělávání 

• Spolupráce musí mít minimálně bilaterální charakter 
– ČR/Norsko 

• Max. délka projektových aktivit  

    12 měsíců + 6 měsíce navazujících aktivit ( propagace 
a šíření výsledků, úhrada faktur, předložení a 
vyhodnocení závěrečné zprávy, refundace přeplatku) 

 



 
Projekty mobilit 

 
 

• Celková alokace na projekty mobilit v rámci 
výzvy NF: 4 076 310 CZK 

• Bez předepsaného spolufinancování 

 

• Min. výše grantu : 25 000 CZK 

• Max. výše grantu : 1 250 000 CZK(NF), 500 000 
CZK (EHP) 



 
Podporované aktivity 

 
 

Studentské mobility 

• Studijní pobyty (3 – 10 
měsíců, obvykle na 1 
semestr) 

• Krátkodobé výzkumné 
pobyty (2 týdny – 2 měsíce)  

• Odborné vzdělávání v rámci 
instituce nebo v podnicích 
(2 týdny – 2 měsíce)  

 

 

Mobility pracovníků 

• Krátké výukové pobyty (1 
týden – 6 měsíců) 

• Účast na konferencích, 
seminářích, workshopech, 
vzdělávacích akcích (max. 
doba 6 týdnů) 

• Stínování odborníka na jiné 
instituci při práci  za účelem 
vzdělávání nebo výzkumu 

 



PROJEKTY MOBILIT – 
FINANČNÍ PODMÍNKY 



Projekty mobilit 

Rozpočet 
1. Náklady na mobility: 

a) Pobytové náklady - dle max. sazeb na den/ týden pro 
jednotlivé země (pokrývají ubytování, stravu, cestovné v 
hostitelské zemi) 

b) Cestovní náklady – propláceny na základě skutečných 
nákladů, max. do výše 25 000 CZK 

c) Poplatky za konference, workshopy, školné - 
propláceny na základě skutečných nákladů 



Projekty mobilit 

Rozpočet 

2. Náklady na projektové řízení 

- Náklady na zaměstnance, propagaci a šíření 
výsledků, další náklady 

- Paušální sazba 15 000 CZK/účastník 

- Min. 50% z částky na projektové řízení obdrží 
partner projektu v donorské zemi 



PROJEKTY MOBILIT – POVINNÉ 
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 



Projekty mobilit 

a) Povinná příloha pro všechny žadatelé:Letter 
of Intent (ke stažení na www.dzs.cz) 

 
b) Povinná příloha pro soukromé instituce 

žádající o grant vyšší než 625 000: výkaz zisků 
a ztrát a rozvaha – dokumentace obsahující 
finanční údaje o žadatelské instituci 

 



PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 



• Žádosti se podávají v elektronické podobě 
prostřednictvím IS CEDR:  

https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/Views/Public/Default.aspx 

• Nutná  registrace jako: 

a) fyzická osoba – individuální žadatelé 

b) právnická osoba – institucionální žadatelé o projekty 
mobilit a projekty institucionální spolupráce, potřeba 
kvalifikovaný osobní certifikát 

 

• Žádosti se podávají v AJ 

 
 

Podávání žádostí 
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Kvalifikovaný osobní certifikát 

• může být poskytnut zaměstnavatelem/ 
zaměstnanec si ho zřídí sám osobně 

• v ČR akreditovány tři subjekty (poskytovatelé 
certifikačních služeb), které jsou oprávněny tyto 
kvalifikované certifikáty vydávat: 

1.  První certifikační autorita, a. s., http://www.ica.cz/  

2.  Česká pošta, s. p, 
http://www.postsignum.cz/index.php  

3. eIdentity a. s, https://www.eidentity.cz/app  

http://www.ica.cz/
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REGISTRACE ŽADATELE 
 
PROJEKTY MOBILIT 
PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 



Registrace institucionálních žadatelů  

• Povinná registrace pro všechny instituce, které si chtějí podat 
žádost o grant 

• Pro registraci je nutné mít elektronický certifikát 

• Registrace instituce s IČ (žadatel – celá univerzita)/ bez IČ 
(žadatel fakulta, katedra nebo ústav) 

 

 



KONTAKTNÍ ÚDAJE 



Norské fondy a fondy EHP (CZ07) 

Kontaktní údaje 

Mgr. Katarína Kukurová (katarina.kukurova@dzs.cz) 

PhDr. Veronika Havlů, Ph.D. (veronika.havlu@dzs.cz) 

Mgr. Barbora Veselá (barbora.vesela@dzs.cz)  

 

E-mail: eeagrants@dzs.cz 

Tel.:221 850 511, 221 850 501 

 
Dům zahraniční spolupráce 

Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praha 1 
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Děkuji za pozornost. 


