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Smluvní dokumenty

� Dohoda o účasti přistupujících států ES v EHP 

� Dohoda mezi Norským královstvím a ES o Norském 
finančním mechanismu

� Memorandum o porozumění pro implementaci FM 
EHP mezi státy ESVO (Lichtenštejnsko, Island) a 
ČR

� Memorandum o porozumění pro implementaci FM 
EHP mezi Norským královstvím a ČR



Typy projektů

� Individuální projekt (minimální výše alokace 
0,250 mil. €)

� Program (minimální výše alokace pro sub-
projekt 0,250 mil. €) 

� Blokový grant (minimální a maximální výše 
alokace je v kompetenci zprostředkujícího 
subjektu; na BG určeno 20% alokace pro léta 
2004 - 2009)



Oprávnění žadatelé

� Instituce veřejného a soukromého sektoru, 
zejména:

1. Kraje, města, obce

2. Vzdělávací a výzkumné instituce

3. NNO

4. Občanské organizace

5. Právnické osoby

6. Další



Pravidla financování

� Minimální alokace  - 0,250 mil. €

� Obligatorní kofinancování

- 15% pro subjekty veřejného práva

- 40% pro subjekty soukromého práva

- 10% výjimečně při kombinaci obou 
mechanismů (EHP + Norsko)



Implementační struktura

� Žadatel/Zprostředkující subjekt (BG)
� Kontaktní místa (kraje, sektorová

ministerstva)
� Národní kontaktní místo (Ministerstvo financí, 

Monitorovací výbor)
� Evropská komise
� Kancelář finančního mechanismu
� Ministerstvo zahraničních věcí Norska
� Výbor finančního mechanismu EHP



Priortiní oblasti

1. Uchování evropského kulturního dědictví

2. Ochrana životního prostředí

3. Rozvoj lidských zdrojů

4. Zdravotnictví a péče o dítě

5. Podpora udržitelného rozvoje 

6. Vědecký výzkum a vývoj

7. Implementace schengenského acquis a posilování
justice

8. Technická pomoc



4. Zdravotnictví a péče o dítě

4.1 Systematická a primární prevence drogových 
závislostí

4.2 Prevence přenosných nemocí

4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin

4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy



Alokace

� Celková alokace pro ČR: 105,8 mil. € na 
léta 2004 – 2009, z toho 46,6 mil. € z EHP a 
59,2 mil. € z Norska

� Alokace pro Ministerstvo zdravotnictví
(prioritní oblast 4.):

1. 1. Výzva :      1, 43 mil. €

2. 2.Výzva 2:     6, 33 mil. €

3. 3. Výzva 3:   23% (indikativní) 



ZZáákladnkladníí hodnothodnotííccíí kritkritéériaria

1. Schopnost a připravenost žadatele 
projekt realizovat

2. Význam (relevance) projektu

3. Přínos a celková účinnost projektu

4. Hospodárnost a udržitelnost projektu

5. Horizontální politiky



Závěr

Děkuji za pozornost


