Norské fondy a fondy EHP
Program Spolupráce škol a stipendia
Bilaterální fond
Výzva k registraci na Kontaktní seminář
Bilaterální fond
Norské fondy a fondy EHP
CZ 07

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k
registraci na
Kontaktní seminář
v rámci
Norských fondů a fondů EHP
Datum vyhlášení:
Konečný termín pro registraci:

2. Červen, 2014
20. Říjen, 2014

Termín konání Kontaktního semináře:

23.-25. Listopad 2014

Výzva se týká těchto aktivit:
Kontaktní seminář (Norské fondy a fondy EHP)
Kontaktní seminář organizovaný DZS je zaměřen na vytvoření projektových partnerství v rámci
Norských fondů a fondů EHP. Účastnit se mohou zástupci institucí na terciární úrovni vzdělávání
(pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci, statutární zástupci, pracovníci mezinárodních
oddělení) z českých, islandských, lichtenštejnských a norských vzdělávacích institucí.
Program kontaktního semináře je k nalezení ZDE.

Úvod
Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. Jeho
hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních
vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.
Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České
republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi
v donorských zemích.
Zprostředkovatelem programu Spolupráce škol a stipendia je Dům zahraniční spolupráce (DZS).
Podrobné informace a pravidla týkající se žadatelů a příjemců jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a
příjemce (viz odkaz níže).

Způsobilé aktivity
V rámci programu Spolupráce škol a stipendia jsou financovány tři typy aktivit:
1. Projekty mobilit a stáže
a. Projekty mobilit
b. Mobilita studentů
c. Mobilita pracovníků ve vzdělávání
2. Projekty institucionální spolupráce
3. Kontaktní semináře a Přípravné návštěvy
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Partnerská
/hostitelská země

Rozlišení fondů v rámci programu Spolupráce škol a stipendia
Norské fondy

Fondy EHP

Norsko

Norsko, Lichtenštejnsko, Island

Tato výzva je otevřena pouze pro následující aktivity:
 Kontaktní seminář (Norské fondy a fondy EHP)
Úplný přehled plánovaných výzev v období 2014-2016 naleznete zde.

Oprávnění žadatelé
Kontaktní seminář je určen pro zástupce vzdělávacích institucí na terciární úrovni v České republice,
a v donorských státech. Oprávnění žadatelé v rámci této výzvy jsou:
-

české instituce na úrovni terciárního vzdělávání se zájmem spolupracovat na bilaterální
úrovni, tzn. uzavírat česko-norská, česko-islandská nebo česko-lichtenštejnská projektová
partnerství

-

instituce v donorských státech na terciární úrovni vzdělávání se zájmem spolupracovat na
bilaterální úrovni (s institucemi z České republiky)

Postup pro výběr účastníků
DZS posoudí, zda jsou registrační formuláře vyplněny v souladu s níže zmíněnými kritérii a zda je
zajištěn soulad se všeobecnými cíli programu a s cíli této aktivity (tzn. přispívání k rozvoji bilaterálních
vztahů). Konečný seznam účastníků bude vytvořen v souladu s doporučením partnerů programu
z donorských států a jiných relevantních zúčastněných stran. Žadatelé, kterých účast bude zamítnuta,
budou informování emailem.

Formální kritéria




Způsobilost institucí
Registrace byla provedena prostřednictvím emailu eeagrants@dzs.cz a také online na
http://www.dzs.cz/en/eea-and-norway-grants/czech-slovac-contact-seminar/
registrace byla provedena v angličtině
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Kvalitativní kritéria



Motivace
Kompatibilita všech zúčastněných institucí - na základě plánovaných aktivit v rámci budoucí
projektové spolupráce a seznamu potenciálních projektových partnerů/ institucí

Způsobilé výdaje
Cestovné

Do maximální výše 25 000 CZK

Pobytové výdaje

Ubytování a strava v hotelu jsou placeny organizátorem semináře
(DZS)

Finanční podmínky
Proplacení cestovních nákladů je založeno na základě skutečných nákladů. Předpokladem pro
proplacení způsobilých nákladů je podepsání smlouvy s DZS.
Cestovní náklady jsou hrazeny ex-post.

Plánované alokace v rámci výzvy pro Kontaktní seminář (CZ07)
Celková alokovaná částka1 pro tuto výzvu činí 20 000 EUR, tzn. 530 000 CZK pro Kontaktní seminář v
rámci Norských fondů (Bilaterální fond na programové úrovni) a 1441 EUR, tzn. 38 186 CZK v rámci
fondů EHP (Bilaterální fond na programové úrovni).

Typ aktivity

Kontaktní seminář

Kontaktní seminář

Norské fondy/ Fondy
EHP
Norské fondy (bilaterální
fond na programové
úrovni)
Fondy EHP (bilaterální
fond na programové
úrovni)

EUR

CZK*

20 000

530 000

1441

38 186

*Pro tuto kalkulaci je použit směnný kurs 26,5 CZK/EUR

Možné zahájení a ukončení aktivit
V souladu s plánovaným vyhlašováním výzev viz.:
http://www.dzs.cz/en/eea-and-norway-grants/schedule-of-the-calls_cz07/
Konečný termín uznatelnosti výdajů na projektové úrovni je 30. Září 2016.

1

Celková vyplacená částka bude záviset na počtu účastníků, kteří se semináře zúčastní.
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Registrace
Registrace na kontaktní seminář je otevřená od 2. června 2014 do 20. října 2014. Konečný termín
pro registraci je:
20. října 2014
Kapacita kontaktního semináře je 20 účastníků z České republiky a 10 účastníků z donorských států.

Registrace pro účastníky se skládá ze dvou kroků:
1. Vyplnit registrační formulář na http://www.dzs.cz/en/eea-and-norway-grants/czechslovac-contact-seminar/ a odeslat
2. Poslat email na eeagrants@dzs.cz , do předmětu napsat: Registration_contact seminar
Všechny registrační formuláře přijaty před konečným termínem budou zaregistrovány a
žadatelům bude odesláno potvrzení o přijetí. Konečný termín pro registraci může být ze strany
organizátorů prodloužen.

Program kontaktního semináře:
Program kontaktního semináře je k nalezení ZDE.

Další informace
Další informace jsou k dispozici na následujících internetových stránkách:
 Dům zahraniční spolupráce: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/
 internetové stránky EHP a Norských fondů: http://www.eeagrants.org/
 internetové stránky Ministerstva financí pro Norské fondy a fondy EHP:
www.eeagrants.cz

Detailní dokumentace:
 Příručka pro žadatele a příjemce: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondyehp/dokumenty/

Kontaktní informace
Adresa:
Dům zahraniční spolupráce
Norské fondy a fondy EHP
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
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Katarína Kukurová katarina.kukurova@dzs.cz Konzultant programu
+420 221 850 511
Denisa Falková
Denisa.falkova@dzs.cz
Konzultant programu
+420 221 850 501
V případě dotazů se prosím obracejte na výše uvedené pracovníky DZS (v případě e-mailové
komunikace prosíme o kopii i na e-mailovou adresu eeagrants@dzs.cz ).
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