


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci  

Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu   



Blokový grant pro NNO  

            fakta a čísla 



Fond pro NNO 

První vyhlášený Fond pro NNO ve všech cílových zemích 

Červen 2006 – zahájení přípravy programu 

Prosinec 2006 – vyhlášení programu 

Duben 2011 – konec programu 

 



Výzvy k podání projektů 

Zahájení projektových aktivit – vždy ve stejném termínu 
 

Vyhlášení Uzávěrka Zahájení Ukončení 

První výzva 27.12.2006 5.3.2007 14.6.2007 13.6.2008 

Druhá výzva 17.12.2007 3.3.2008 1.7.2008 
30.6.2009, 

31.12.2009, 30.6.2010 

Třetí výzva 15.12.2008 9.3.2009 1.7.2009 30.6.2010 



Priority programu 

Identické priority pro všechny tři výzvy 

Posílení multikulturního prostředí v komunitách a posílení lidských 

práv, boj proti diskriminaci a rasismu  

        (61 podpořených projektů) 

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy  

        (54 podpořených projektů) 

Ochrana životního prostředí  

        (66 podpořených projektů) 

 



Statistika 

Celkem 1. výzva 2. výzva 3. výzva 

Částka k rozdělení 9 537 268 € 3 100 000 € 4 500 000 € 1 937 268 € 

Doručených 

projektů 
1 115 406 426 283 

Požadovaná 

částka 
43 268 023 € 9 492 277 € 21 923 549 € 8 913 325 € 

Podpořených 

projektů 
181 79 58 44 

Rozděleno 9 464 926 € 3 091 386 € 4 460 854 € 1 912 686 € 



Rozdělené granty 
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NUTS 1 Praha  

NUTS 2 Střední Čechy 

NUTS 3 Jihozápad 

NUTS 4 Severozápad 

NUTS 5 Severovýchod 

NUTS 6 Jihovýchod 

NUTS 7 Střední Morava 

NUTS 8 Moravskoslezsko 

NUTS 9 Česká republika 

 



Fakta a čísla 

Víte, že… 

Byl vytvořen web blokovygrant.cz – celkem 35 287 vstupů, aktivní 

prezentace všech příjemců grantů  

Byl pravidelně aktualizován veřejně dostupný centrální kalendář všech 

projektových aktivit  

Byla umožněna realizace dlouhodobě trvajících projektů – 10 projektů s 

délkou 18 měsíců, 34 projektů s délkou 24 měsíců 

Byla podporována partnerství – 56 partnerských organizací aktivně 

zapojeno do realizace 39 projektů, z toho 5 partnerů z Norska 

 



Administrace programu 

Několik čísel ze života týmu BG 

1 115 otevřených obálek s žádostmi o podporu 

24 084 přijatých a odeslaných e-mailů 

35 287 vstupů na web blokovygrant.cz  

273 schválených změn 

33 uzavřených dodatků ke smlouvě 

8 982 km ujeto při monitorovacích návštěvách 

225 vyhodnocených závěrečných či průběžných zpráv  



Blokový grant pro NNO  

      dosažené výsledky 



Dosažené výsledky 

Všechny stanovené indikátory překročeny nebo naplněny 

Nejúspěšnější projektové aktivity   

        zaměřené na širokou veřejnost a přímou práci s klienty 

Vynikající výsledky v profesionalizaci NNO  

        nové nebo revidované koncepce, rozšíření služeb a školení 



Dosažené výsledky – Priorita 1a 

Posílení multikulturního prostředí v komunitách  

28 podpořených projektů: 

přispěly ke zlepšování komunikace mezi odlišnými komunitami a 

většinovou společností  

umožnily oboustranné poznávání komunit a společnosti  

přispěly k nastolení vzájemné důvěry a bezpečného soužití  odlišných 

skupin a příslušníků většinové společnosti 

 



Dosažené výsledky – Priorita 1b 

Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu  

33 podpořených projektů: 

přispěly k účinnému prosazování práva a spravedlnosti v konkrétních 

případech, kdy byla ohrožena lidská práva jednotlivce  

přispěly k prosazování systémových nebo dílčích změn v dané oblasti 



Dosažené výsledky – Priorita 1 

Fakta a čísla 

30 nových multikulturních center  

2 774 různých multikulturních aktivit 

23 výzkumů a analýz, 7 legislativních návrhů  

52 nových standardů a 3 strategické plány 

více než 23 000 kontaktů 

více než 15 000 klientů 

více než 450 vyškolených odborných poradců 

u 34 NNO rozšířeny služby 

 



Dosažené výsledky – Priorita 2 

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy 

54 podpořených projektů: 

přispěly ke snížení počtu dětí umístěných v ústavní péči a zlepšily tak 

poměr rodinné péče na úkor péče ústavní 

rozšířily nabídku pro cílové skupiny  

prosazovaly potřeby cílových skupin na úrovni veřejné správy 



Dosažené výsledky – Priorita 2 

Fakta a čísla 

21 409 klientů  

13 NNO se podílelo na vytváření koncepcí a politik  

105 NNO implementovalo nové standardy nebo metodiky  

547 poradců proškoleno 

v 55 NNO rozšířeny služby  

 



Dosažené výsledky – Priorita 3 

Ochrana životního prostředí  

66 podpořených projektů: 

přispěly k udržitelnosti současného životního stylu 

napomohly zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů  

zkvalitnily v konkrétních případech přímou ochranu přírody a krajiny 



Dosažené výsledky – Priorita 3 

Fakta a čísla 

251 476 účastníků aktivit na ochranu životního prostředí 

3 036 veřejných představitelů zapojených do projektů 

687 NNO zapojených do projektů  

232 analýz a studií , 48 legislativních návrhů  

713 odborných poradců vyškoleno v rámci 91 kurzů 

448 účastníků kurzů zaměřených na obhajobu práv a komunikační 

dovednosti  

1 244 odkazů, článků a jiných mediálních výstupů v médiích 

 



Audity a kontroly 

Ernst &Young, s.r.o. 
 

„Řízení Blokového grantu považujeme za efektivní a velmi dobře 

fungující. Během ověření na místě a na vzorku subprojektů nebyl 

identifikován žádný nedostatek administrativního charakteru. Navíc 

velmi pozitivně hodnotíme precizní administraci Blokového grantu. 

Dokumentace k projektu a jednotlivým subprojektům je kompletní, 

detailní, splňuje požadované náležitosti a je velmi přehledně vedena.“ 
 

      (citace ze Zprávy z ověření realizace BG CZ0004 na místě, 16.3.-1.4.2010) 

 

 



Audity a kontroly 

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

V rámci kontroly č. 10/23 „Peněžní prostředky poskytované České 

republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského 

prostoru a Norska“ byla kontrolovaná administrace programu CZ0004 v 

období 2007 až 2010, v případě věcných souvislostech i období 

předcházející a následující a nebyla identifikována žádná zjištění, 

nedostatky nebo pochybení. 
 

      (z Kontrolního protokolu o kontrole 10/23, 8.3.-7.6.2011) 

 



Zásadní témata 

Co české NNO považují za důležité? 

Součinnost NNO, státní správy a samosprávy, meziresortní 

spolupráce 

Podpora bilaterálních partnerství 

Další vzdělávání a podpora odborných pracovníků, ale i úředníků 

odpovědných za rozhodovací procesy 

Výměnné stáže a společné projekty NNO 

Podpora zastřešujících organizací pro NNO 

Podpora watchdogových aktivit 



Děkují za pozornost 


