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VZOR NÁVRHU PROGRAMU 
 

 

 

 

 

 

 

Finanční mechanismus [EHP] [a] [Norska]* 2014 – 2021 
 

 

Datum vypracování dokumentu: [DD.MM.RRRR] 

Verze č.: [XX) / Aktualizace: [DD.MM.RRRR] 

 

 

 

 

 

Základní informace 

Název programu: […] 

Programová oblast: [jak je stanoveno v Memorandu] 

Oblast(i) podpory: [Kód programové oblasti + text uvedený v „Modré knize“] 

Specifické zájmy v Memorandu: [jak je stanoveno v Memorandu] 

Programový grant: Celkem € 

EHP fondy € 

Norské fondy € 

Zprostředkovatel programu: [Název instituce] 

  

Partner (partneři) programu 

z donorského státu: 

[Název instituce – v případě více partnerů doplňte řádky, 
jasně uveďte hlavního DPP] 

Další partner (partneři) 

programu: 

[Název instituce – v případě více partnerů doplňte řádky] 

 

 
* Jeden z mechanismů nebo oba 
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Popis programu a odůvodnění 
 

[Popište, jaké výzvy/potřeby bude program řešit: uveďte spojitost s politikami a prioritami EU a/nebo 

národními politikami a prioritami nebo jiné zvlášť relevantní informace odůvodňující strategii 

programu. Popište nedostatky ve financování a v příslušných případech stávající doplňkové 

financování a případné předchozí zkušenosti s financováním. 

Uveďte popisnou charakteristiku těchto aspektů: jakým způsobem budou dané výzvy/potřeby řešeny, 

jaké jsou očekávané úspěchy (úroveň výstupů), jakým způsobem budou zajištěny/dosaženy a jakým 

způsobem povedou k naplnění očekávaných výsledků a následně přispějí k obecným cílům finančních 

mechanismů. 

Popište očekávané dopady a udržitelnost programu. 

V relevantních případech popište, jakým způsobem program přispěje ke společným hodnotám 

uvedeným v čl. 1.3 odst. 1 nařízení. 

Popište cílovou skupinu (skupiny) a to, jakým způsobem pro ně bude program přínosný. 

V relevantních případech uveďte platná pravidla státní podpory. 

Popište proces vedoucí ke zpracování návrhu programu, např. studie proveditelnosti, konzultace se 

zainteresovanými subjekty] 

(Další podpůrná dokumentace, jako například analýza rizik, bude podle potřeby vyžádána v průběhu 

vývoje programu nebo v pozdější fázi) 

 

Bilaterální aspekty 

 

[Stručně popište, jakým způsobem program přispěje k posilování bilaterální spolupráce s donorskými 

státy. V případě programů s DPP, jakým způsobem přispěje DPP k dosažení cílů programu? Jaká je 

úloha DPP v hodnotícím procesu? V relevantních případech prosím stručně popište případnou 

předchozí bilaterální spolupráci v této oblasti, včetně spolupráce mezi ZP a DPP. Jakým způsobem 

bude usnadňována bilaterální spolupráce na úrovni projektů? Uveďte prosím, zda program hodlá 

požádat o prostředky z Fondu pro bilaterální vztahy, a případné priority pro takové přidělené 

prostředky.] 

 

Spolupráce s mezinárodními organizacemi 

 

[Stručně popište, jak bude spolupráce s mezinárodními organizacemi přínosná pro program, jakou 

úlohu mají mezinárodní organizace podle plánu plnit a na jaké úrovni.] 

 

Způsoby realizace 

 

Program bude implementován prostřednictvím: 

 

Počet výzev / 

MGS / PDP / FN 

Plánovaná 

částka (€)  

(pro výzvu/y, 

MGS, PDP, 

FN)*** 

Sazba 

projektového 

grantu (%) 

Způsobilí 

žadatelé 

Způsobilí 

partneři 

Výzva (výzvy) 

k předkládání 
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návrhů 

projektů: 

     

Malá grantová 

schémata: 

     

Předem 

definované 

projekty*: 

     

Finanční 

nástroje**: 

     

 
* V relevantních případech musí být v příloze I návrhu programu uvedeny stručné informace o předem 

definovaných projektech. 

** V relevantních případech musí být v příloze II návrhu programu uveden stručný popis finančních nástrojů. 

*** Včetně spolufinancování. 
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Cíle programu a indikátory 
 
 Popis Indikátory Výchozí stav Cílová 

hodnota 

CÍL [jak je popsán u programové oblasti 

v „Modré knize“] 

   

Výsledek 1 [Minimálně jeden výsledek na program] 
[Minimálně jeden indikátor na každý výsledek] 

  

Výstup 1.1 [Minimálně jeden výstup na každý výsledek] [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup]   

Výstup 1.2 [Podle potřeby zopakujte] [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup]   

Výstup 1.X [Podle potřeby zopakujte] [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup]   

Výsledek 2 [Podle potřeby zopakujte] 

[Minimálně jeden indikátor na každý výsledek] 

  

Výstup 2.1 [Minimálně jeden výstup na každý výsledek] [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup]   

Výstup 2.2 [Podle potřeby zopakujte] [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup]   

Výstup 2.X [Podle potřeby zopakujte] [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup]   

Výsledek 3 [Podle potřeby zopakujte] 

[Minimálně jeden indikátor na každý výsledek] 

  

… … [Jeden nebo více indikátorů na každý výstup] 
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Podíl grantu a rozpočet 
 

 
Způsobilé výdaje na program XX XXX  XXX € 

Sazba programového grantu YY,00 % 

Programový grant celkem XX XXX XXX € 

Programový grant – EHP fondy (€) XX XXX  XXX € 

Programový grant – Norské fondy (€) XX XXX XXX € 

 

 

 
 

Rozpočtová položka EHP fondy Norské fondy Grant celkem 
Sazba 

programového 

grantu 

Způsobilé 

výdaje na 

program 

PM Řízení programu € € € 0,00% € 

PA2 Výsledek 1 € € € 0,00% € 

PA4 Výsledek 2 € € € 0,00% € 

PA4 
Výsledek 3 – finanční 
nástroj 

€ 
€ € 

0,00% 
€ 

PAX Výsledek Y € € € 0,00% € 

 Celkem € € € 0,00% € 

 
Vyplňte pouze modrá políčka; ostatní políčka budou obsahovat vzorce pro výpočet  



 

 

 

Nařízení o implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021  

Příloha č. 5 – Vzor návrhu programu 

 

 

 

Příloha I 
 

Předem definované projekty 
 

 

Název projektu: 

Konečný příjemce: 

Partneři projektu: 

Partneři projektu z donorského státu: 

Maximální způsobilé výdaje na projekt celkem:  € 

Sazba projektového grantu:   0% 

Částka projektového grantu*:   € 

Odhadovaná doba trvání:   X měsíců 

 

 

 

[Stručně popište výzvy a potřeby v přijímajícím státě ve vztahu k programové oblasti a oblastem 

podpory. Vysvětlete, proč je nezbytné tento projekt předem definovat. Určete cílové skupiny a uveďte 

popis účinků na bezprostřední cílovou skupinu / cílovou instituci PDP. Popište nedostatky ve 

financování, stávající doplňkové financování a případné předchozí zkušenosti s financováním. 

Popište opatření a očekávané úspěchy PDP a způsob, jakým tyto povedou k naplnění očekávaných 

výsledků.] 

 

 
* Maximální příspěvek z programu  
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Příloha II 
 

Finanční nástroje 
 

 

Finanční nástroj:  [název nástroje] 

 

Druh finančního nástroje:     

Finanční zprostředkovatel: 

Maximální příspěvek z programu:   € 

Odhadovaná doba trvání:  XX měsíců 

 

 

[Stručně popište výzvy a potřeby v přijímajícím státě ve vztahu k programové oblasti a oblastem 

podpory. Stručně se zmiňte o předchozím posouzení dokládajícím existenci tržního selhání nebo 

suboptimální investiční situace ve vztahu k programové oblasti a oblasti (oblastem) podpory. Určete 

potenciální žadatele/příjemce nástroje a popište účinek finančního nástroje (FN) na tyto příjemce. 

Popište nedostatky ve financování, stávající doplňkové financování a případné předchozí zkušenosti 

s řízením finančních nástrojů. 

Popište zavedení finančního nástroje. 

Popište očekávaná opatření a předpokládané úspěchy finančního nástroje a způsob, jakým tyto 

povedou k naplnění očekávaných výsledků.] 

 


