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Programová oblast: Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti
Alokace programu: 5 882 353 EUR

 Ministerstvo vnitra ČRZprostředkovatel programu: 
Kontaktní údaje: www.mvcr.cz/norskefondy

Popis programu: Realizace aktivit se zaměřením na zvýšení policejní kompetence v prevenci a potírání 
kriminality, zlepšování komunikačních dovedností policie s veřejností a posilování mezinárodní spolupráce v 
oblasti podpory mediální gramotnosti a boje proti hybridním hrozbám v rámci 4 předdefinovaných projektů (PDP) 
a malého grantového schématu (MGS). 

PDP1 „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních 
dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech“ - cílem projektu je vyšší odborná schopnost policistů 
v rámci boje proti organizovanému zločinu, dále vytvoření 3 nových školících programů, které se stanou součástí 
školícího a vzdělávacího systému Policie ČR a zaměstnanců veřejné správy. Podpoří se propojení a výměna 
informací mezi Policií a veřejnou správou dostupným a otevřeným přístupem k veřejnosti. PDP1 zahrnuje rovněž 
mezinárodní spolupráci policejních jednotek.

PDP2 „Modernizace školícího a tréninkového centra v Kutné Hoře“ - cílem projektu je vybudovat funkční 
policejní školící centrum v Kutné Hoře, které poskytne potřebné podmínky pro organizaci výcviku, pořádání 
konferencí včetně mezinárodních, školení policistů, policejních lektorů a instruktorů a které bude využíváno 
organizačními články policie z celé ČR.

PDP3 „Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému“  - projekt se týká 
mezinárodní spolupráce při efektivním využívání Schengenského informačního systému II a vytvoření 
elektronického registračního systému k provádění psychologických vyšetření a zefektivnění provádění těchto 
vyšetření díky pořízení specializovaného psychodiagnostické SW.

PDP 4 „Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“ – projekt 
přispěje ke zvýšení kapacity Policie ČR adekvátně reagovat na potřeby globální mezinárodní policejní spolupráce 
a posílení komunikace mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecní policií. Součástí projektu jsou 
rovněž aktivity anti-konfliktního týmu, workshopy pro experty policejní psychologie a trenéry krizové intervence.

Malé grantové schéma „Posílení národní a bilaterální spolupráce v boji proti zločinu z nenávisti, 
dezinformacím a hybridním hrozbám“ je zaměřeno na provádění okamžitých opatření na podporu mediální 
gramotnosti veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích aktivit a na tvorbu vzdělávacích a 
publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělávání a osvěty mezi dětmi a mládeží (do 18 let) a/nebo seniory 
(od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženějších skupiny.

·



Plánovaný harmonogram:
ź Zahajovací konference se konala 27. března 2019
ź Zahájení realizace předem definovaných projektů: 3.- 4. čtvrtletí 2020
ź Vyhlášení 1. výzvy MGS: 4.  čtvrtletí 2020
ź Otevření školícího centra pro policisty (PDP2) a začátek pilotní fáze školení: 1. čtvrtletí 2023

Oprávnění žadatelé: PříjemceM grantu u PDP je Policejní prezidium ČR. Příjemcem grantu u MGS mohou být 
veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy a nevládní (nestátní) neziskové organizace, jež byly 
založeny jako právnické osoby v ČR a vykonávají svou činnosti na území ČR.

Bilaterální spolupráce: Bilaterální spolupráce zahrnuje spolupráci v rámci předem definovaných projektů (např. 
společná cvičení Útvaru rychlého nasazení Policie ČR s norským partnerem - Delta – Jednotka rychlého nasazení 
Norské policejní služby, nebo českého Anti-konfliktního týmu a NPOIU – norské jednotky monitorující veřejný 
pořádek (PDP4)) a malého grantového schématu. 

V rámci programu bude realizována také bilaterální iniciativa „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní 
policie s orgány místní samosprávy” v současnosti se Svazem měst a obcí ČR. Partnerem je Norská asociace 
místních a regionálních samospráv. Tato partnerství mohou vést k oboustranně prospěšné a dlouhodobé 
spolupráci mezi zúčastněnými partnery. Posilování spolupráce tohoto typu je součástí priorit Ministerstva vnitra 
ČR.
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