Rámcová dohoda - alokace
• Rámcová dohoda podepsána v Bernu
20. prosince 2007
• Alokace ČR 109,78 mil. CHF (11%)
• Období závazkování do 14. června 2012
• Období plateb do 14. června 2017

30.4.2009

Indikativní finanční alokace
• Bezpečnost, stabilita, podpora reforem
 26 mil. CHF

• Životní prostředí a infrastruktura
 30 mil. CHF

• Podpora soukromého sektoru
 12 mil. CHF

• Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
 11 mil. CHF

30.4.2009

• Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
(Posílení regionální a místní kapacity, Fond partnerství,
prevence a řízení katastrof, modernizace soudnictví, boj
proti korupci a organizovanému zločinu)

• Životní prostředí a infrastruktura
(Nakládání s odpadními vodami a tuhým odpadem,
bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů
veřejné dopravy, Fond environmentální expertízy)

• Podpora soukromého sektoru
(Zlepšení regulace ve finančním sektoru; přístup SMEs k
finančním zdrojům)

• Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
(Věda a výzkum – Stipendijní fond – granty pro české
postgraduální studenty a výzkumníky - aktivity na
výzkumných institucích ve Švýcarsku; zdraví – zdravotní
péče na regionální a národní úrovni, zaměření na seniory,
handicapované a znevýhodněné občany)
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Funds – Block Grants
1. Blokový grant pro nevládní neziskový
sektor – Zaměření na sociální služby, životní
prostředí.
2. Fond na přípravu projektů – pomoc v
přípravě konečných návrhů projektů pro
záměry odsouhlasené švýcarskou stranou.
3. Fond technické asistence
Fond partnerství
Fond na stipendia
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Přístup k realizaci
• Alespoň 40% celkové alokace do prioritních
regionů (Moravskoslezský a Olomoucký kraj,
později možno zařadit Zlínský kraj)
• Přímá výzva – NFP vyzve konkrétní instituce k
předložení návrhů projektů/programů tam, kde
je zodpovědnost za danou oblast přímá a jasně
definována (např. Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo spravedlnosti)
• Otevřená výzva – tisk, internet (oblast
životního prostředí)
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Hlavní aktéři v procesu přípravy
a realizace programu
• Česká strana
 Národní koordinační jednotka – NKJ (Ministerstvo
financí)
 Zprostředkující subjekt – na základě dohody bude
vykonávat některé role NKJ – ministerstva, kraje
 Prováděcí agentura – realizuje projekt

• Švýcarská strana
 Švýcarské velvyslanectví v Praze
 Federální ministerstvo hospodářských věcí,
prostřednictvím Státní kanceláře pro hospodářské
záležitosti (SECO ) – priority 2, 3
 Federální ministerstvo zahraničních věcí,
prostřednictvím Švýcarské agentury pro rozvoj a
spolupráci (SDC) – priority 1, 4
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Projektový záměr a konečný
návrh
• Projektový záměr => posouzení NKJ (může
využít externí technickou asistenci)
• Doporučení Monitorovacím výborem =>
předložení švýcarským institucím SDC/SECO ke
konečnému rozhodnutí
• Konečný návrh projektu předložen NKJ a jeho
postoupení švýcarské straně ke konečnému
rozhodnutí =>SECO/SDC
• V případě souhlasu SECO/SDC => Podpis
Dohody o projektu mezi NKJ a švýcarskou
stranou
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace prováděcí
agentuře
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Pravidla
• Rámcová dohoda
• Principy implementace – 2.9.2008
• Metodika finančních toků a kontroly –
16.2.2009
• Manuál výzva – udělení grantu projektu –
duben 2009
• Další – příručka pro příjemce, apod.
květen/červen 2009
• Dohody o delegování/ o spolupráci
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Další postup
• Specifikace zaměření – přímá i nepřímá
výzva
• Podpis dohod o delegování/spolupráci
• Výroční zasedání 4.6.2009 – vyhlášení
programu 5.6.2009
• Předkládání projektových záměrů
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Blokové granty, Fondy
• Fond na stipendia – zahájení podzim
2009
• Fond partnerství – zahájení červen 2009
• BG NNO – zahájení v 2. pololetí 2009
• Fond na přípravu projektů – bude k
dispozici pro dopracování projektových
záměrů
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