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Bilaterální spolupráce 

Program CZ02 

DOA BFA BFB projekty 

Cílem: posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými a přijímajícími státy 
 
Bilaterální spolupráce prostřednictvím: 
- programu (doplňkové akce „DOA“ a spolupráce s partnerem z donorského 

státu) 
 

- projektů (BFA, BFB a projektová partnerství) 



Bilaterální spolupráce 

Programová úroveň: 
 
- realizace ve spolupráci s DPP – Norwegian Environment Agency 
- DOA – pro bilaterální akce Zprostředkovatele programu a Partnera programu 

(alokace 265 000 Kč, tj. 10 000 EUR) 
 

Projektová úroveň: 
 

- BFA – určeno pro hledání partnerů v přípravné fázi projektů – alokace 382 229 Kč 
(tj. 14 424 EUR) – ukončeno 

- 16 projektů realizovaných v partnerství se subjekty z donorského státu (Norsko, 
Island) 

- BFB – určeno pro realizaci bilaterálních iniciativ (alokace 9 059 721 Kč, tj. 341 876 
EUR) – výzva otevřena 



Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „B“  

- od 7.1.2015 do dnešního dne schváleno a realizováno: 23 iniciativ (4 žádosti byly 
zamítnuty) 

- 85% úspěšnost získání grantu 
 

- vyčerpané prostředky ve výši cca 4,2 mil. Kč 



- druhy realizovaných iniciativ: 
- účast na konferencích,  
- workshopy,  
- studijní cesty,  
- pracovní návštěvy, atd. 

 
- navštívené země v rámci  
iniciativ:  

- Norsko,  
- Island,  
- Německo,  
- Francie,  
- Jižní Korea, 
- USA,  
- Bulharsko   

 
- průměrná výše požadovaného grantu: 242 601 Kč 
- průměrná skutečná výše čerpání: 200 014 Kč (tj. 82,45% z požadovaného grantu) 

Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „B“  

Foto: Studijní cesta na konferenci Global Genome Biodiversity Network 

(GGBN) spojená s bilaterálním setkáním s norským partnerem (Berlín, 

genetická banka živočichů) 



Cíl: navázání nebo prohloubení spolupráce v rámci příslušné programové oblasti 
 
a) ve spolupráci se subjekty z donorských států 
b) ve spolupráci s jinými subjekty z donorských států a mezinárodní organizací 
 
- alokace: 4 453 293 Kč 
- předkládání žádostí až do 31.7.2017 přes systém 
- realizace aktivit do 15.9.2017  

 
- výzva a Pokyny pro žadatele uveřejněny na www.eeagrant.cz  

 
- oprávnění žadatelé – všechny české subjekty aktivně působící v rámci programu 
 CZ02 a jeho programových oblastí po dobu minimálně 1 roku 
 
- maximální výše grantu: 1 325 000 Kč 
- záloha až 60% grantu pro projekty s alokací nad 530 000 Kč 

 

Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „B“ – 4. aktualizace výzvy 

http://www.eeagrant.cz/


Podporované iniciativy: 
 
krátkodobé iniciativy následujícího druhu: 

 
- studijní stáže, studijní/výměnné/pracovní/výzkumné pobyty, pracovní návštěvy a 
- vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe 
- bi-/multilaterální setkání, workshopy, semináře 

 

Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „B“ – podporované iniciativy 

Foto: Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku 
(COOP), Mendelova univerzita v Brně 



- poplatky a cestovní výdaje spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, 
pracovních jednáních a workshopech;  
 

- cestovní výdaje na studijní cesty  do zahraničí;   
 

- výdaje na cestu, per diems a odměny pro hostující experty; 
 

- výdaje na studie proveditelnosti a na vypracování finančních a ekonomických analýz; 
 

- výdaje spojené s pořádáním konferencí, seminářů, pracovních jednání a workshopů, 
tlumočení a překlady pracovních materiálů; 
 

- výdaje spojené s propagačními a informačními aktivitami k posílení bilaterálních 
vztahů; 
 

- poplatky za externí poradenství. 
 

Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „B“ – způsobilé výdaje 



- konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních 
vztahů 

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

mezinárodními organizacemi 
- prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství 
- ostatní akce bilaterálního charakteru 

 

Bilaterální fond na programové úrovni  
opatření „B“ – podporované iniciativy 



Foto: Kurz polární ekologie a výzkumu 
polárních mokřadů, Ministerstvo životního 
prostředí 



 

          

 

 
Děkuji za pozornost. 

 

Dotazy k BFB je možné zasílat na adresu fmrealizace@mfcr.cz  

 

 

 
 

mailto:fmrealizace@mfcr.cz

