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EHP a Norské fondy 

2014 - 2021  
• Role MFČR 

1) Národní kontaktní místo pro EHP a NF 

2) Zprostředkovatel 5 programů (poskytovatel dotace): 

 Program Lidská práva, inkluze Romů a domácí 

a genderově  podmíněné násilí 

 

• Role ÚVČR 

Odborný garant programu a poradní orgán pro přípravu 

zaměření programu a grantový výzev + realizátor projektu 

 

Alokace na program cca 570,000,000 CZK (485 mil. CZK 

grant z Norských fondů + 85 mil. CZK kofinancování ze 

státního rozpočtu) 

Na grantovou podporu připraveno cca 523,000,000 CZK 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Základní informace 

• Celková alokace na programovou oblast 

pro grantovou podporu: cca 155,000,000 CZK.  

• Forma podpory: 1 Otevřená výzva, 3 MGS, 3 PDP  

• Nastavení programové oblasti v souladu s 

doporučeními Istanbulské úmluvy 

Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019–2022  

(viz úkolová část: opatření č. 3, 5, 16, 17) 

 

 

• Program schválen Ministerstvem zahraničních věcí Norska 

• Programová dohoda bude podepsána do konce 6/2019 → příprava výzev a PDP 

Aktuální stav 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Oblasti podpory 

• Otevřená výzva: 

 Vybudování nových specializovaných služeb pro oběti GBV + podpora inovativní opatření a metod práce SS 

 alokace: 50 mil CZK, oprávnění žadatelé: organizace poskytující SS pro oběti GBV 

 

• MGS 1: 

 Posilování kapacit intervenčních center zajišťující interdisciplinární spolupráci v oblasti DGBV 

 alokace: 25 mil CZK; oprávnění žadatelé: IC 

• MGS 2: 

 Kampaně zaměřené na prevenci GBV vč. nových forem GBV 

 alokace: 25 mil CZK; oprávnění žadatelé: NNO 

• MGS 3: 

 Zvýšení kapacity organizací poskytujících intervenční služby pro pachatele DGBV + zlepšení dostupnosti služeb 

 alokace: 18 mil CZK; oprávnění žadatelé: NNO 

 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Oblasti podpory 

• PDP 1: 

 Zlepšení práce s pachateli DGBV a sytému podpory pro oběti DGBV v ČR 

 Příjemce grantu: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, grant: 7,650,000 CZK 

 

• PDP 2: 

 Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí 

 Příjemce grantu: Úřad vlády (odbor Odbor rovnosti žen a mužů) + ATV, grant: 17,850,000 CZK 

  

• PDP 3: 

 Implementace evropských standardů v potírání DGBV v ČR  

 Příjemce grantu: Rada Evropy + ÚVČR, grant: 12,750,000 CZK 

 

 

• Celkový předpokládaný počet podpořených projektů v programové oblasti: 30 

 



Programová oblast „Domácí a genderově podmíněné násilí“  

Harmonogram 

• Otevřená výzva: 

 Vyhlášení: podzim 2019; realizace projektů od Q3 2020 

 

• MGS 1,2,3: 

 Vyhlášení: podzim 2019;  

 alokace: 25 mil CZK = grantová podpora pro cca 4 projekty; oprávnění žadatelé: IC 

 

• PDP 1,2,3: 

 Zahájení realizace projektů od 1/2020 

 

 Konec oprávněnosti výdajů v programu = nejzazší konec realizace projektů 4/2024 



Děkuji za pozornost! 
 

Ing. Zuzana Matyášová 

 

Tel.: +420 257 042 605 

Mobil: +420 725 759 919 

Mail:  Zuzana.Matyasova@mfcr.cz 

 

 

DALŠÍ INFORMACE O PROGRAMU? 

Web: www.norwaygrants.cz 

Facebook: Fondy EHP a Norska 

Twitter:  Fondy EHP a Norska 


