


 

 

Možnosti projektové spolupráce a 
individuálních stáží  

 

Mgr. Katarína Kukurová 

Mgr. Helena Římská 

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



• Donorské státy: 

      
•   První fáze  2004 – 2009: celková podpora pro    
Českou republiku  110,9 mil. EUR 

•   Druhá fáze 2009-2014 (možnost čerpání do 
roku 2016): nárůst podpory pro ČR na  131,8 mil. 
EUR 

•   Celková alokace na program CZ07: 4,277 mil. 
EUR    

 

Norské fondy a fondy EHP 



• Norské fondy a fondy EHP přispívají k: 

– snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě  

– posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a 
donorskými státy 

• žadatelé jednotlivci/instituce  

• 15 programů zaměřených na různé oblasti  

 

Obecné informace viz:  

www.eeagrants.cz  / www.norwaygrants.cz  
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Program: 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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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 Norsko, Island a Lichtenštejnsko 

 

92% rozpočtu 8% rozpočtu 



Norské fondy a fondy EHP – CZ07 

Projekty mobilit a stáže  
• A) projekty mobilit – pro české instituce 

• B) individuální stáže pro studenty – pro individuální žadatele 

• C) individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání – pro 
individuální žadatelé 

Projekty institucionální spolupráce 
• žadatelé české instituce 

Přípravné návštěvy 
• žadatelé české instituce, slouží k navázání potenciálních 

    projektových partnerství  mezi oprávněnými institucemi 

 



Aktuální výzva 

• období pro předkládání žádostí:  

  

do 15.00 hod. elektronicky  nebo na podatelně DZS / poštou s 
razítkem 26. 3. 2015 

• podporované aktivity: 

Projekty mobilit a stáže 
• Projekty mobilit 

• Mobilita pracovníků ve vzdělávání 

• Mobilita studentů 

Projekty institucionální spolupráce 

 

 



• Konečný termín pro podávání žádostí         

26.3.2015 
• Proces hodnocení žádostí cca 2-3 měsíce 

• Začátek období způsobilosti výdajů 
– den vyhlášení výsledků výzvy 

• Možný začátek stáže / projektu: 

• Ukončení aktivit  

 

  Časový harmonogram : 

Aktuální výzva 



Aktuální výzva 
Alokované finance:   NF    -   mil. CZK 

                  EHP  -     mil. CZK 
 

 Typ aktivity 
Norské 
fondy/ 

fondy EHP 

Celkem 
CZK 

Poměrné 
rozdělení 

CZK 

Procen
tuální 
poměr 

Max. částky na 
projekt CZK 

Odhad možných 
počtů projektů při 

čerpání max. 
částek 

Projekty institucionální 
spolupráce - včetně 10% 

spoluúčast 
fondy EHP 

 
5 601 828 

3 061 330 
 

55% 
 

550 000 
 

cca 6 
 

Projekty mobility a stáže 
 

fondy EHP 

 
2 540 498 

 
45% 

 
500 000 a  
125 000 

např. 3 a 8 
 

  

Projekty institucionální 
spolupráce - včetně 10% 

spoluúčast 

Norské 
fondy 

 
70 872 751 

37 288 095 
 

53% 
 

1 375 000 
 

cca 27 
 

Projekty mobility a stáže 
 

Norské 
fondy 

 
33 584 656 

 
47% 

 

1 250 000 a 200 
000 

 

např. 10 a 105 
 



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE + PROJEKTY 
MOBILITY 



•  Oprávnění žadatelé: 

    České vzdělávací instituce na primární, sekundární a 
terciární úrovni vzdělávání 

 

• 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 
Projekty mobilit 



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 



 
Podporované aktivity v rámci – 

Projekty mobilit 
 
 

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 

 



 
Finanční podmínky 

Projekty institucionální spolupráce 
 
 • Předepsaná míra spolufinancování 10% 

• Min. výše grantu : 25 000 CZK 

• Max. výše grantu :  

1. Norské fondy: max. 1 375 000  CZK (včetně 
předepsaného spolufinancování), 

2. Fondy EHP: max. 550 000 CZK (včetně 
předepsaného spolufinancování) 

 



 
Finanční podmínky 

Projekty mobilit 
 
 • Min. výše grantu : 25 000 CZK 

• Max. výše grantu :  

1. Norské fondy: max. 1 250 000 CZK, 

2. Fondy EHP:  max. 500 000 CZK  

 

• Spolufinancování není požadováno 



INDIVIDUÁLNÍ STÁŽE 
STUDENTŮ A PRACOVNÍKŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 



Individuální stáže 
• Oprávnění žadatelé: 

    a)studenti způsobilých institucí na terciární 
úrovni vzdělávání, zapsání k prezenčnímu 
studiu v Bc., Mgr., nebo PhD programu 

 

    b)pracovníci způsobilých institucí na všech 
úrovních vzdělávání – učitelé, pedagogové, 
akademičtí pracovníci, pracovníci zahraničních 
oddělení, pracovníci managementu , vedení 
institucí apod.  



Podporované aktivity – Individuální stáže 
pro studenty 

• Studijní pobyty (3 – 10 měsíců, obvykle na 1 -2  
semestry) – povinnost získat ECTS kredity 

 

• Krátkodobé výzkumné pobyty (2 týdny – 2 
měsíce) – podporovány pouze u PhD studentů bez 
povinnosti získat ETCS kredity  

 



Podporované aktivity – Individuální stáže 
pro pracovníky 

• 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 

 



 
Finanční podmínky  
Individuální stáže 

 
 

• Min. výše grantu : 25 000 CZK 

 

• Max. výše grantu: 

•   

1. Norské fondy: max. 175 000 CZK + cestovné 

 

2. Fondy EHP: max. 100 000 CZK + cestovné 



Rozpočet – individuální stáže 
 

1. Pobytové náklady - dle max. sazeb na den/ týden pro jednotlivé 

země (pokrývají ubytování, stravu, cestovné v hostitelské zemi) 

• Max. sazby na pokrytí pobytových nákladů v Norsku pro pracovníky: 

 max. 4 875 Kč/ den (1.týden), 1 125Kč/den (od 2.týdne) 

max. 34 125 Kč/1. týden,7 875 Kč/od 2. týdne  

• Max. sazby na pokrytí pobytových nákladů v Norsku pro studenty: max. 
875 Kč/ den 

 

2. Cestovné – propláceno na základě skutečných nákladů, max. 
do výše 25 000 CZK 

 

3. Poplatky za školné, konference, registraci – podle skutečných 
výdajů 

 



Přehled období a financí 
             Zahájení aktivity:  nejdříve  červen 2015      Ukončení aktivity:  konec září 2016                   tj. 16M 

  

• Projekty mobilit: max. 12M + 6M navazující aktivity (NF max. 1 250 000 Kč , fondy EHP max. 500 000 Kč) 

• Projekt institucionální spolupráce: max. 12M + 6M navazující aktivity (NF max. 1 375 000 Kč včetně  

               spoluúčasti 10%, fondy EHP max. 550 000 Kč včetně spoluúčasti 10%)  

• Individuální mobility studentů:  
         a) studijní pobyty: 3M až 10M + 4M navazující aktivity  (NF max. 175 000 Kč + cestovné, 875 Kč/den, fondy EHP 
                                              max. 100 000 Kč + cestovné, N+Lich 875 Kč/den, Isl 750 Kč/den) 

         b) krátkodobé výzkumné pobyty: 2T až 2M + 4M navazující aktivity (NF max. 175 000 Kč + cestovné, 875Kč/den 
                                                                           fondy EHP max. 100 000 Kč + cestovné, N+Lich 875 Kč/den, Isl 750 Kč/den 

         c) pracovní stáže:  2T až 2M + 4M navazující aktivity  (NF max. 175 000 Kč + cestovné, 875 Kč/den, fondy EHP  
                                              max. 100 000 Kč + cestovné, N+Lich 875 Kč/den, Isl  750 Kč/den) 

• Individuální mobility pracovníků škol:  

         a)  krátké výukové pobyty: 1T až 6M + 5M navazující aktivity (NF max. 175 000 Kč + cestovné, fondy EHP max. 
             100 000,- + cestovné)  (NF: 4 875 Kč/den (1.týden), 1 125 Kč/den (od 2.týdne), a fondy EHP: N+Lich  4 875 Kč/den 
             (1.týden), 1 125 Kč/den (od 2.týdne), Isl 3 375,- Kč/den (1.týden), 1 000 Kč/den (od týdne) 

                                                 
         b)  účast na konferencích, seminářích, workshopech: max. 6T + 5M navazující aktivity  (NF max. 175 000 Kč + 

             cestovné, fondy EHP max. 100 000,- + cestovné) (NF: 4 875 Kč/den (1.týden), 1 125 Kč/den (od 2.týdne), a fondy 
             EHP: N+Lich  4 875 Kč/den (1.týden), 1 125 Kč/den (od 2.týdne), Isl 3 375 Kč/den (1.týden), 1 000 Kč/den (od 2. t.) 
  

         c)  stínování odborníka: 1T až 6M + 5M navazující aktivity (NF max. 175 000 Kč + cestovné, fondy EHP max. 

             100 000 Kč + cestovné) (NF: 4 875 Kč/den (1.týden), 1 125 Kč/den (od 2.týdne), a fondy EHP: N+Lich  4 875 Kč/den  
            (1.týden), 1 125Kč/den (od 2.týdne), Isl 3 375,- Kč/ den (1.týden), 1 000 Kč/den (od 2.týdne) 



Přehled období a financí 
         Nutné započítat do délky aktivity, která se má vejít do konce září 2016, tyto počty měsíců  

        na navazujících aktivity: 

 

• Projekty mobilit:  max. 12M + 2M navazující aktivity, po září 2016 další zbývající 4M navazujících aktivit 
 

• Projekt institucionální spolupráce:  max. 12M + 2M navazující aktivity, po září 2016 další zbývající 4M  
                  navazujících aktivit  

• Individuální mobility studentů:   
         a) studijní pobyty: 3M až 10M + 0M navazující aktivity, po září 2016 další z zbývající 4M navazujících aktivit  
         b) krátkodobé výzkumné pobyty: 2T až 2M + 0M navazující aktivity, po září 2016 další zbývající 4M navazujících aktivit 
         c) pracovní stáže:  2T až 2M + 0M navazující aktivity, po září 2016 další zbývající 4M navazujících aktivit 
  

• Individuální mobility pracovníků škol: 
         a)  krátké výukové pobyty: 1T až 6M + 1M navazující aktivity, po září 2016 další zbývající 4M navazujících aktivit 
         b)  účast na konferencích, seminářích, workshopech: max. 6T + 1M navazující aktivity, po září 2016 další  
                                                                                                         zbývající 4M navazujících aktivit 
         c)  stínování odborníka: 1T až 6M + 1M navazující aktivity, po září 2016 další zbývající 4M navazujících aktivit 
 
 Akademický rok v Norsku začíná již v průběhu srpna, zimní semestr končí v polovině listopadu, letní semestr 
         začíná na začátku ledna a končí v polovině května. Tedy studenti mohou vyjet i na letní semestr. 
 
 Akademický rok v Lichtenštejnsku  zimní semestr začíná na začátku září  končí na konci ledna a  další semestr začíná 
         na začátku února a končí na konci srpna. 
 
 Akademický rok na Islandu začíná ve většině vysokých škol od září a končí v květnu. Je rozdělen na dva semestry, 
         podzimní a jarní. Obecně platí, že podzimní semestr je od září do prosince a jarní semestr od ledna do května. 
 



Ukončení projektových aktivit/ mobility 

• Povinnost navazujících  aktivit 

• Povinnost odevzdat závěrečnou zprávu ve 
lhůtě stanovené v grantové smlouvě  

• Součástí závěrečné zprávy – vyúčtování – 
platba doplatku 20%/ nebo vratky od příjemce 

 



 
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 fyzická/ právnická osoba 

• Právnická osoba – pro registraci a podání žádosti 
nutný kvalifikovaný elektronický certifikát 

• Žádosti se podávají v AJ 

• Podávání žádostí IC CEDR pro individuální žadatele: 
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-
ehp/dokumenty/ 

 

Podávání žádostí 
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• Žádosti a přílohy se podávají elektronicky a posílají se 
také v papírové podobě DZS 

 

Individuální stáže pro studenty: 

a) Letter of Recommendation -formulář ke stažení  z webových stránek 

b)  Letter of Acceptance- formulář ke stažení  z webových stránek 

c) Potvrzení o studiu - k dodání na vlastním formuláři 

Individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání: 

a) Letter of Acceptance – formulář ke stažení  z webových stránek 

b) Potvrzení  o zaměstnání od zaměstnavatele – k dodání na vlastním 

formuláři 

 

Individuální žadatelé 



• Žádosti a přílohy se podávají elektronicky, pouze 
originál prohlášení se posílá v papírové podobě 
DZS 

• Projekty mobilit + Projekty institucionální spolupráce: 

a) Letter of Intent - formulář ke stažení  z webových stránek 

b) Declaration – příloha se generuje v  systému CEDR, k podepsání 

statutárnímu zástupci 

 

Žadatelé - instituce 



Dokumenty potřebné pro uzavření grantové smlouvy:  

 

Learning agreement (studenti) 

Training agreement (pracovníci, PhD studenti) 

Partnership agreement (projektová spolupráce) 

+ formulář Bankovních údajů 

 

Všechny dokumenty k dispozici v IS CEDR, odevzdávat  

pouze  elektronicky. 

 

 

Grant byl schválen – co dál? 



Vyplácení grantů 
 

• Zálohová platba 80% z celkové schválené výše 
grantu 

• Vyplácí se do 45 dnů od podpisu grantové 
smlouvy ze strany DZS 

• V případě projektových aktivit – bankovní účet 
instituce, individuální stáže – soukromý vlastní 
účet 

 



HLEDÁNÍ PARTNERŮ 



Norské fondy a fondy EHP 
Spolupráce škol a stipendia (CZ07 
• Hledání partnerů / hostitelských institucí: 

-    vlastní iniciativa (ideálně osobní kontakt) 

- dostatečný předstih 

- doporučení:  
 zmínka významu/prestiže instituce 

 Stručný popis projektového záměru 

 Zmínka finančních zdrojů z programu 

- bližší info o programu v aj: www.eeagrants.com 

- reference o programu: partnerské instituce SIU (Norsko), 
RANNIS (Island), AIBA (Lichtenštejnsko) 

 

http://www.eeagrants.com/


Norské fondy a fondy EHP 
Spolupráce škol a stipendia (CZ07) 
• Databáze k hledání partnerů v rámci 

programu 
• na programové úrovni – zaměření „Scholarship“ 

• provozovaná ze strany norské partnerské národní agentury 
SIU. Využijte této možnosti a zaregistrujte se do databáze 
(„register project“) tak, aby byl Váš záměr viditelný pro 
potenciální projektové partnery: 

• http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search 
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Norské fondy a fondy EHP 
Spolupráce škol a stipendia (CZ07) 

• Vyhledávání norských institucí typu VŠ a VOŠ dle oborů 
nebo geografické polohy: 

http://www.studyinnorway.no/ 

• Vyhledávání islandských institucí typu VŠ a VOŠ: 

http://www.studyiniceland.is 

• Odkaz na univerzitu v Lichtenštejnsku: 

www.uni.li/english 

• další informace na našich stránkách: 

• http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/hledani-
partneru/ 
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Spolupráce škol a stipendia (CZ07) 
Termíny pro konzultační dny a semináře 

Skupinové konzultace 

• 19. února (14:00 – 16:30) 

• 26. února (14:00 – 16:30) 
• v budově DZS Praha 

 

 

Více informací a možnost registrace na: 

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/skupinove-konzultace-3/ 

  

 

Webináře 
Chystáme a budou  přístupné 
na stánkách DZS     Programy  

Norské fondy a fondy EHP  
• jedná se o konzultace on- line 
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Příklad aktuální spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTAKTNÍ ÚDAJE 



Norské fondy a fondy EHP (CZ07) 

Kontaktní údaje: 

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

Mgr. Petr Charvát (petr.charvat@dzs.cz)  

Ing. Markéta Dědová (marketa.dedova@dzs.cz)  

 

E-mail: eeagrants@dzs.cz 

Tel.:221 850 503, 221 850 501, 221 850 511 

 

Dům zahraniční spolupráce 

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


