
FONDY EHP A NORSKA - 15 LET V ČESKÉ REPUBLICE

Vzdělávací a mediální organizace ROMEA 
realizovala projekt zaměřený na nápravu 

mediálního obrazu Romů v českých 
médiích. Každoročně uděluje také stipen-

dia romským studentům, kteří by si kvůli 
špatné sociální situaci nemohli jinak  

studium dovolit. (foto: Petr Zewlakk Vrabec)

Díky projektu Zubačka Kořenov se 
podařilo zrekonstruovat bývalou výtopnu 

železničního nádraží, kde vzniklo muzeum 
historických železničních vozidel. Projekt 

realizovala Železniční společnost Tanvald  
ve spolupráci s Norsk Jernbaneklubb  

Museet Gamble Vossebanen.

Výsledkem rozsáhlého projektu podpo-
řeného v  prvním období Fondů EHP  

a Norska je kompletně zrestaurovaný 
Filozofický sál Strahovské knihovny 

– národní kulturní památky, který je 
součástí komplexu Strahovského kláštera 

pocházejícího z 12. století. 

V roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP), se také zapojila  
do dotačního programu Fondy EHP a Norska. Jedná se o finanční mechanismy, které členské státy EHP a zároveň nečlenové 
EU, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko, poskytují způsobilým přijímajícím státům na podporu nejrůznějších projektů. Cílem 
fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a podpora bilaterální spolupráce. Oblasti podpory a finanční 
alokace jsou vždy výsledkem vyjednávání donorských a přijímajících států a odrážejí tak společné vládní priority. 

Za 15 let působení Fondů EHP a Norska bylo v České republice v rámci dvou úspěšných období realizováno přes tisíc projektů 
za více než 6 miliard Kč, mnohé z nich v partnerství s institucemi z Norska, Islandu i Lichtenštejnska. V obou obdobích bylo 
vyčerpáno přes 90 % přidělených prostředků. Byly podpořeny projekty např. na podporu vědy a výzkumu, ochranu ohrožených 
dětí, zdraví, zlepšení psychiatrické péče i výměnné pobyty studentů. Nejvíce  projektů bylo realizováno v oblasti kultury a také 
životního prostředí. 

Aktuálně probíhá již třetí období Fondů EHP a Norska, ve kterém mohou být projekty realizovány až do dubna 
2024. Česká republika v tomto období obdrží cca 5 miliard Kč. Programové oblasti jsou podobné jako v minulosti, 
avšak oproti předcházejícímu období je ještě větší důraz kladen na výzkum, lidská práva a inkluzi Romů. 

Více informací:  www.fondyehp.cz, www.norskefondy.cz. 

Správa Národního parku České Švýcarsko 
se v  podpořených projektech zaměřila na 

monitoring stavu přírodního prostředí 
v  oblasti národního parku a zlepšení 

přirozených ekosystémů. (foto: M. Rak)V dubnu 2011 bylo ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze otevřeno Centrum 

komplexní péče pro děti s  perinatální  
zátěží. Z Fondů bylo kromě výstavby 

samotného centra financováno také 
zavedení nových diagnostických a tera-

peutických metod. (foto: Vojtěch Vlk)
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