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 Česká republika a partneři z donorských států: Norsko, Island,

Lichtenštejnsko

 1. Otevřená výzva

 17 schválených iniciativ z celkem 32 předložených žádostí;

alokace 6,4 mil. Kč

 2. Otevřená výzva

 22 schválených iniciativ z celkem 50 předložených žádostí;

alokace 7,8 mil. Kč

 3. Otevřená výzva

 K 9.9.2020 16 schválených iniciativ; vyčerpáno 7 mil. Kč

z celkové alokace 8,1 mil. Kč

Fond pro bilaterální vztahy
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 Posílení bilaterálních vztahů mezi ČR a Norskem

 Žádosti o grant – průběžné předkládání –

posuzovány dle pořadí jejich předložení

3. Otevřená výzva - termíny a lhůty

Začátek soutěžní lhůty 18.06.2020

Konec soutěžní lhůty 17.06.2021 nebo do vyčerpání 

alokace výzvy

Začátek řešení projektu nejdříve 2 měsíce po 

předložení Žádosti o grant

Nejzazší termín ukončení 

projektů

30.4.2025
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 Oprávněný žadatel a partneři

 Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční

nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace

založené jako právnické osoby (v ČR nebo

donorských státech)

 Povinnost zapojení norského partnera

 Každý žadatel může ve 3. Otevřené výzvě podat

pouze 1 Žádost o grant (max. 2 v případě vysokých

škol, avšak pouze 1 za fakultu)

3. Otevřená výzva - obecné shrnutí
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 Oprávněné aktivity

 Žadatel i partner (partneři) se aktivně podílejí na

plánování a realizaci společné aktivity

 Příklady aktivit, které lze realizovat: workshopy,

studijní cesty, krátkodobé vzdělávání, sběr dat,

studie a publikace, vysílání pracovníků na stáže,

výměna odborníků aj.

3. Otevřená výzva - obecné shrnutí
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 V angličtině, online, prostřednictvím IS CEDR:

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

Předložení Žádosti o grant

https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/
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Předložení Žádosti o grant
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Předložení Žádosti o grant
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 Rozpočet v Kč

 Směnný kurz stanovený pro tuto otevřenou výzvu

27,017 CZK = 1 EUR

 pro výpočet plánovaných výdajů (NOK atd.) –

měsíční směnný kurz Evropské centrální banky

(ECB) platný v měsíci přípravy Žádosti o grant

3. Otevřená výzva - výše grantu

Celková alokace výzvy 8 105 100 Kč  

300 000 EUR

Maximální výše grantu 540 340 Kč

20 000 EUR

Intenzita podpory 100%



1010101010101010

 Pouze přímé výdaje

 Způsobilost a nezpůsobilost jednotlivých výdajů a

stanovené limity jsou uvedeny v Příloze 1

 Výdaje na management spojené s koordinací a realizací

nesmí překročit 10% celkového rozpočtu

Způsobilé náklady
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 Seznam skutečně vynaložených výdajů

 Scany dokladů nad 10 tis. Kč vč. úhrad

 Účetní sestava

 Doklady dokazující realizaci (letenky, palubní lístky,

fotodokumentace, vytvořené výsledky apod.)

 Partner projektu si nemůže nárokovat sumu svých

primárních výdajů v jedné souhrnné faktuře.

Prokazování výdajů
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 Žádost o grant v angličtině elektronicky podepsaná

statuárním zástupcem (kvalifikovaný certifikát pro

elektronický podpis nutností)

 Vyjádření zájmu o spolupráci – partner projektu

 Podrobná agenda – program včetně časového plánu

iniciativy

 Identifikace bankovního účtu (Příloha 16 a 17)

Náležitosti návrhu a povinné přílohy
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 Formální kritéria

 Včasné předložení žádosti, přílohy

 Kritéria oprávněnosti

 Oprávněnost žadatele, partnera, doba řešení

iniciativy, požadovaná částka

 Věcná kritéria

 Bilaterální aspekt, způsobilost výdajů, dodržení

finančních limitů

Hodnocení návrhu projektu
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 EHP-BF10-OVNKM-1-030-01-2018: Strengthening bilateral

relations between the Czech Republic and the Norwegian

University of Life Sciences (The NMBU)

Zkušenosti z 1. Otevřené výzvy

 Pracovní cesta dvou výzkumnic

z Agrovýzkumu na NMBU,

Department of Animal and

Aquacultural Sciences

 Realizace iniciativy: 1.4.2019 –

31.5.2019
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Ing. Jana Mikisková

Jana.Mikiskova@vuchs.cz

Ing. Sylva Suchá

Sylva.Sucha@vuchs.cz

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Výzkumníků 267

Rapotín 788 13

15

mailto:Jana.Mikiskova@vuchs.cz
mailto:Sylva.Sucha@vuchs.cz

