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Bilaterální fond na programové úrovni: 
 
       opatření „A“  - hledání partnerů 
     (kontaktní seminář 6.2.2014) 
 
 
    opatření „B“  - prohlubování bilaterální 
          spolupráce 
 

 

Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „b“  



Finanční alokace Fondu 
 
- min. 1,5 % z alokace programu CZ06  - pro celý 

Fond celkem – 7 994 280 Kč (322 350 EUR) 

- „A“: 35% (kontaktní seminář) – cca 2,79 mil. Kč 

- „B“: 65% (otevřená výzva) – cca 5,2 mil. Kč 

 



Zprostředkovatel Bilaterálního fondu – opatření „B“: 

• Ministerstvo financí (Zprostředkovatel programu) ve 
spolupráci s: 
– Ministerstvem kultury (Partner programu)  

– The Arts Council Norway (Partnerem programu z donorských zemí) 

Účel bilaterálního fondu – opatření „B“: 

- pro realizaci iniciativ k navazování a prohlubování 
spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, 
zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů a 
subjekty v donorských státech během implementace 
projektů. 
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Bilaterální fond – způsobilost 

Způsobilý žadatel  

- konečný příjemce schváleného projektu v rámci programu/ 
malého grantového schématu 

 

Způsobilé iniciativy 

- bilaterální iniciativy nad rámec schváleného projektu  

Fond není určen pro financování plánovaných projektových 
aktivit. 
 

Výše grantu 

50.000 – 500.000 CZK za iniciativu  

100% grant (není spolufinancování) 



- studijní a pracovní cesty, návštěvy a vzájemná setkání s cílem 
sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe, 
bilaterální setkání  

 

 

 

- Pořádání akcí nebo účast na akcích s cílem bi-/multilaterálních 
setkání, prezentací a posílení kontaktů - workshopy, 
semináře, konference 

BFPÚ – způsobilé iniciativy 



 

 

 

- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání 
informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení 
spolupráce mezi příjemci grantu a donorskými státy 

 

- prezentační, propagační aktivity k posílení bilaterálních 
partnerství  

BFPÚ – způsobilé iniciativy 



 

 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Dotazy zasílejte na:  

fmrealizace@mfcr.cz  
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