
Ř Á D N Á  S P R ÁVA
 

Programová oblast:  Řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost 
 Alokace programu: 5 882 353 EUR

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí ČR
 Kontaktní údaje: www.fondyehp.cz/radnasprava

Mezinárodní partnerská organizace: Rada Evropy

Popis programu: Program Řádná správa věcí veřejných se zaměřuje na zlepšení efektivity 
a transparentnosti státní správy v České republice. Dojde ke zhodnocení fungování státní správy 
mezinárodní organizací OECD, která identifikuje silné i slabé stránky administrativy. Následně doporučí 
případné možnosti zlepšení na základě mezinárodních metodik a příkladů dobré praxe. 

Program se také zaměřuje na kvalitu poskytovaných veřejných služeb. Použitím dat o pohybu obyvatelstva 
by mělo dojít k lepšímu přístupu občanům k veřejným službám. Program přispěje k posílení účinnosti 
protikorupčních opatření a posílení ochrany whistle blowerů. V neposlední řadě program přispěje 
k prohloubení kompetencí orgánů činných v trestním řízení v oblasti boje proti praní špinavých peněz 
a financování terorismu.  Cíle programu bude naplňovat 5 předem definovaných projektů a několik menších 
projektů. 

Předem definované projekty budou tematicky pokrývat oblasti, které byly dříve označeny českými 
odborníky za klíčové, podfinancované a vhodné právě pro podporu z Fondů EHP.  
Projekty podpořené v rámci malého grantového schématu budou zaměřeny na posílení participativního 
rozhodování na místní úrovni a také na podporu bilaterální spolupráce s relevantními subjekty (zejména na 
úrovni nižších územně samosprávných jednotek) z donorských zemí.  

Očekávaná harmonogram:
· Zahajovací konference - červen 2019
· Ukončení hodnocení předem definovaných projektů a vydání dopisů o schválení realizace projektů 

- září 2019  
· Malé grantové schéma - vyhlášení otevřené výzvy - září 2019
· Ukončení hodnocení otevřené výzvy a vydání rozhodnutí o udělení grantu - březen 2020  

Oprávnění žadatelé: Předem definované projekty: organizační složky státu (OSS), subjekty podřízené OSS, 
malé grantové schéma: obce, sdružení obcí a jiné veřejné subjekty na místní úrovni.  

Bilaterální spolupráce: Program přispěje k výměně zkušeností a sdílení znalostí a dobré praxe mezi 
subjekty z České republiky a jejich partnery z donorských zemí. Některé z předem definovaných projektů 
a projektů v rámci malého grantového schématu vybudují bilaterální partnerství. 
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