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Historie programu finanční pomoci 
 

• 27. února 2006 - Memorandum o porozumění s EU 
• 26. listopadu 2006 – referendum ve Švýcarsku 
• 14. června 2007 – finanční rámec schválen federálním 

parlamentem 
• 20. prosince 2007 – bilaterální rámcové dohody 

podepsány s 10 novými členskými státy EU 
• 7. září 2010 – bilaterální rámcové dohody podepsány s 

Rumunskem 
     a Bulharskem 
• 30. června 2015 – bilaterální rámcová dohoda podepsána  
    s Chorvatskem  



Příspěvek jednotlivým zemím 
            
          mil. CHF 
• Polsko    489 
• Maďarsko    130 
• Česká republika   110 
• Litva           71 
• Slovenská republika          67 
• Lotyšsko       60 
• Estonsko        40 
• Slovinsko          22 
• Kypr                 6 
• Malta                     5 
 
Celkem odsouhlasena 1 mld. CHF v roce 2007. 

Dalších 302 mil. CHF: 
Rumunsko 181 
Bulharsko   76 
Chorvatsko   45 



Program švýcarsko-české spolupráce  
grant pro ČR 

Celková alokace  109,78 mil. CHF 
 
 

• Období závazků (5 let) – 14.6.2007 – 14.6.2012  - konečné datum 
pro rozhodnutí švýcarské strany o udělení grantu pro projekty 
předložené MF – Národní koordinační jednotkou 
 

• Období proplácení (10 let) – 2007 – 2017 (na úrovni projektů 
ukončení do 12/2016) 

 
• Min 40 % Příspěvku vynaloženo na oblasti geografického zaměření 

(Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj) 
 

 



Administrace Programu 
Švýcarská strana: 
• Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) 
• Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO) 
• Švýcarské velvyslanectví v Praze – Swiss Contribution Office 

(SCO) 
 
Česká strana: 
• Národní koordinační jednotka (NKJ) – Ministerstvo financí 
• Zprostředkující subjekty (ZS) – MPSV, MV, MSp, MŽP, MZd, 

MPO 
• Zprostředkovatelé – u programů a fondů (Ministerstvo financí, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Nadace Partnerství) 

• Prováděcí agentury – tj. koneční příjemci grantů 



 Červen 2012 – projekty ve výši 100% alokace pro ČR 
odsouhlaseny švýcarskou stranou 

 
 30 individuálních projektů  
 
 2 programy - Program Inostart – záruky za úvěry pro 

SMEs; Program Zdraví 
 
 6 fondů - Fond na stipendia – SciexNMSch; Fond 

Partnerství; Fond environmentální odbornosti; 
Blokový grant NNO; Technická asistence; Fond na 
přípravu projektů 

 
 





30 individuálních projektů: 
•10 projektů humanizace služeb pro seniory (13 052 423 
CHF) 
• 2 projekty prevence a řízení katastrof (1 994 100 CHF) 
• 2 projekty v oblasti soudnictví (2 842 266 CHF) 
• 9 projektů v oblasti posílení kapacit v boji proti korupci  
     a organizovanému zločinu (10 257 119 CHF) 
• 6 projektů v oblasti obnovy a modernizace dopravní 
infrastruktury 
     a zlepšení životního prostředí (29 532 063 CHF) 
• 1 projekt – technická asistence v oblasti finančního 
výkaznictví  
    (Světová banka – Vídeň, MF, Komora auditorů, 2 000 
000 CHF) 



2 programy: 
 
• Program Inostart – záruky za úvěry SMEs (10 000 000 
CHF); 
  záruky – ČMZRB, úvěry a poradenství ČS, je možno stále 
žádat  
informace - www.cmzrb.cz 
 
• Program Zdraví (11 180 000 CHF) – zprostředkovatel – 
Ministerstvo zdravotnictví 
informace – Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
evropských fondů, Oddělení finančních mechanismů  
 

 



6 Fondů: 
•BG NNO (Nadace Partnerství, 6 585 564 CHF) 
4 výzvy, 375 žádostí, 72 grantů (35 životní prostředí, 37 sociální péče),  
informace www.nadacepartnertsvi.cz ;  
 

 
 

 

Celková alokace 
pro ČR: 

CHF 109 780 000 

Grant BG FNNO: 
CHF 6 585 564 

6% celkové alokace 
pro ČR 



 
• Fond environmentální odbornosti (MŽP, 2 mil. CHF) 
2 výzvy, 190 žádostí, přiděleno 25 grantů,  
informace 

http://www.mzp.cz/cz/program_svycarsko_ceska_spolupra
ce  

 
• Fond na stipendia SciexNMSCH (CRUS/NAEP, 7 mil. 

CHF) 
Pobyty pro doktorandy: 6-24 měsíců a post-doktorandy: 6-18 

měsíců (ukončení nejpozději do 31. října 2015);  
Mentor na domácí instituci: max. 3 krátké návštěvy na max. 5 

dnů 
1. výzva v 2009, celkově 6 výzev pro ČR, schváleno 91 

projektů,  
informace www.naep.cz ; www.sciex.ch  

 



 
• Fond partnerství (MF, 5 050 000 CHF) 
     zahájen v 2009, 13 cyklů, 218 žádostí , 104 přidělených 

grantů 
     www.swiss-contribution.cz  
 
• Fond na přípravu projektů (185 465 CHF); ukončen, 

sloužil pro  
     přípravu konečných návrhů projektů 
 
• Fond technické asistence (2,6 mil. CHF); prostředky 

na hodnocení, publicitu, evaluace, audity 

 



Další informace 

NKJ:  
www.swiss-contribution.cz 

dotazy  
czp-swiss@mfcr.cz 

SCO:  
www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic  

SDC/SECO:  
www.swiss-contribution.ch  
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