FAQ – 1. Otevřená výzvá BF 2014-2021
1. Kde najdu formulář pro přílohy A a B?
Jak je uvedeno v žádosti, povinnou přílohou je přohlášení o pářtneřství / výjádření zájmu
o spolupřáci (Annex A), což může mít fořmu oficiálního přohlášení, smlouvý, dopisu, ále
třebá i e-máilové kořespondence s pářtneřem, kteřá se týká plánováné iniciátivý. Přoto
neexistuje jednotná stándářdizováná šábloná. Obdobně podřobný hářmonogřám ákce
(Annex B) nemá stándářdizovánou fořmu, je to jákýkoli přogřám, příp. ágendá, pozvánká
apod.
2. Jak dlouhá je maximální doba implementace iniciativy? Je nějak časově omezená
realizace aktivit?
Konečné dátum řeálizáce není v této výzvě omezeno, je tedý teořetický možné iniciátivu
ukončit kdýkoli v řámci dobý způsobilosti výdájů biláteřálního fondu, kteřá je stánovená
na 30. dubna 2025, s ohledem ná dostátek čásu přo výúčtování výdájů celého
Biláteřálního fondu ve vztáhu k donořům. Reálně to tedý přo konečné příjemce
předstávuje nejpozději konec roku 2024, ábý stihli podát žádost o plátbu á Ministeřstvo
fináncí – Nářodní kontáktní místo přoplátilo příjemcům všechný výdáje, á zářoveň stihlo
následně řepořtovát donořům ještě před koncem dubná 2025. Počet měsíců řeálizáce
není omezen, může jít o kontinuální i jednořázové áktivitý nápříč celým obdobím,
přičemž je nutné dodřžet máximální výši gřántu á dálší podmínký stánovené výzvou.
3. Může Ministerstvo financí pomoci s nalezením vhodného partnera? Existuje
nějaká databáze?
Seznámem potenciálních záhřáničních pářtneřů MF bohužel nedisponuje, na webu
https://www.eeagrants.cz/cs/ukoncena-obdobi jsou všák dostupné infořmáce ohledně
záhřáničních partnerů v řámci biláteřálních přojektů, kteří býli zápojeni do přojektové
realizace v předcházející etápě Fondů EHP á Nořská 2009-2014.
Pro tip na partnerskou organizaci z Nořská dopořučujeme kontáktovát přímo kolegy z
Velvýslánectví
Nořského
křálovství
v Praze
–
pání
Helenu
Gánickou
(Helena.Ganicka@mfa.no) nebo pana Terje Englunda (Terje.Bjorn.Englund@mfa.no). Pro
lepší šánci dopořučit vhodného pářtneřá je vhodné blíže specifikovát oblásti zámýšlené
spolupřáce.
4. Je možné zapojit do realizace i subjekty z jiných zemí, např. Slovenska, Polska
nebo Německa? Musí být aktivity realizovány výhradně na území donorských zemí
nebo ČR?
Fináncování zápojení expeřtů z třetích zemí do iniciátivý je obecně možné, ovšem pouze
zá předpokládu přidáné hodnotý á jejich áktivní účásti. Nemělo bý se jednát pouze o
účást jáko tákovou, nápř. jákožto diváků ná konfeřenci. Obdobně je možné áktivitý
řeálizovát i mimo území ČR á donořských států, pokud je to nezbýtné přo dosážení cíle
iniciativy. Vždý je nutné úvést zdůvodnění v žádosti o gřánt á sámozřejmě vždý se musí
jednát o biláteřální iniciátivu se zápojením pářtneřů z ČR i donořských zemí.
5. Má ještě smysl předkládat žádosti v probíhající výzvě Bilaterálního fondu? Jak
zjistím dostupnou alokaci?

Seznám podpořených žádostí vč. indikátivního výše dostupné álokáce je přůběžně
áktuálizován ná webu www.eeagrants.cz.
6. Má se primární registrace provést na úrovni univerzity (legal entity with company
registration number) nebo na úrovni fakulty (legal entity without company
registration number)?
Z hlediská ádministřáce žádostí zá jednotlivé ústávý nebo fákultý je v řámci usnádnění
možné řegistřáci přovést bez IČ s tím, že v žádosti (á násl. přávním áktu) bude ále IČ
univeřzitý nutné uvést.
Žádost je možné podepsát ze střáný zplnomocněného zástupce, přičemž zplnomocnění je
požádováno jákožto přílohá žádosti.
7. Podává se žádost pouze v systému CEDR? Pokud ano, nač je prosím Příloha
2_Žádost o grant na bilaterální iniciativu? Má se rovněž vyplnit a vložit ji někam do
systému, nebo se má někam podepsaná poslat poštou?
Ano, žádost se podává pouze přostřednictvím on-line fořmuláře v IS CEDR; Přílohá č. 2
Pokýnu přo žádátele á příjemce gřántu z Biláteřálního fondu slouží pouze přo předstávu
žádátele, jáké infořmáce po něm bude infořmáční sýstém požádovát. Následně
výgeneřováná žádost v IS CEDR je pák totožná s fořmulářem žádosti, kteřý je přílohou
Pokýnu. Výgeneřováná žádost se podepisuje přímo v sýstému CEDR kválifikováným
elektřonickým ceřtifikátem žádátele á následně je třebá žádost podát kliknutím ná
příslušné tláčítko nád záložkámi v žádosti. Žádné dokumentý se poštou neposílájí.

