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Stručná informace o Programu švýcarsko-české spolupráce (dále Program) 

 

Švýcarský Příspěvek 

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí tzv. Švýcarského Příspěvku (Swiss Contribution), 
grantu Švýcarska podporujícího úsilí Evropské unie snížit hospodářské a sociálních rozdíly v rámci 
nových členských zemí EU. Švýcarský Příspěvek vychází ze záměru, který byl vyjádřen 
v  Memorandu o porozumění mezi EU a Švýcarskem z roku 2006, a následně vyústil 
v podpis  bilaterálních dohod poskytujících granty v celkové výši 1, 302 mld. CHF pro 13 nových 
členských států, které vstoupily do Evropské unie od 1. května 2004. Nejprve to byly dohody s 10 
zeměmi, které vstoupily do EU současně s ČR (bilaterální dohody mezi Švýcarskem a těmito státy 
byly podepsány v roce 2007), následně dohody s Bulharskem a Rumunskem (v roce 2009) a 
Chorvatskem (v roce 2015). 

Bilaterální dohody s jednotlivými státy obsahovaly základní informace ohledně oblastí zaměření 
prostředků a pravidel a postupů jejich využití. Oblasti zaměření zahrnovaly např. iniciativy 
regionálního rozvoje, modernizaci soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu, životní 
prostředí, podporu soukromého sektoru, rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj a podporu 
neziskového sektoru.  

 

Program švýcarsko-české spolupráce  

Rámcová dohoda se Švýcarskou federální radou o Programu švýcarsko-české spolupráce byla 
podepsána v prosinci 2007. Cílem vyjádřeným v rámcové dohodě bylo nejenom podpořit 
hospodářský a sociální rozvoj ČR, ale zároveň přátelské vztahy a spolupráci mezi Švýcarskem a ČR.  
Díky dohodě získala Česká republika grant v hodnotě 109,78 mil. CHF (cca 2,6 mld. Kč). Tyto 
prostředky bylo třeba alokovat/ získat souhlas švýcarské strany s jejich přidělením pro konkrétní 
individuální projekty, programy a fondy v období do 5 let (k tomu došlo v roce 2012, kdy bylo 
alokováno 100 % této částky). Následovalo další 5 leté období, kdy musí dojít k dokončení realizace 
projektů a čerpání prostředků (trvá do 14. června 2017). Záměrem Programu bylo rovněž 
poskytnout podporu tak, aby pokud možno vhodně doplňovala podporu z prostředků strukturálních 
fondů EU, Fondu soudržnosti a ostatních finančních zdrojů.  

Dle podmínek Rámcové dohody muselo být minimálně 40% prostředků využito v oblasti určeného 
geografického zaměření – na území Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Proto byly 
některé programy (Zdraví), fondy (Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace - BG 
NNO), a otevřené výzvy k předložení individuálních projektů (např. Péče o seniory) zaměřeny 
výlučně na tyto regiony, ostatní části Programu (jako Fond Partnerství, Program Inostart, Fond 
environmentální odbornosti, a další) pokrývaly území celé České republiky. 
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Administrace Programu 

Administraci Programu na české a švýcarské straně zajišťovaly: 

Česká strana 

Národní koordinační jednotka – NKJ (Ministerstvo financí) – celkově zodpovědná za koordinaci a 
realizaci Programu. 

Zprostředkující subjekt – na základě dohody vykonává některé role NKJ (Ministerstvo zdravotnictví, 
MPSV, MPO, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, MŽP). 

Zprostředkovatel – řídí program nebo fond (jako např. Ministerstvo zdravotnictví pro Program 
Zdraví). 

Prováděcí agentura – realizuje projekt (většinou je to příjemce grantu). 

 

Švýcarská strana 

Federální ministerstvo hospodářských věcí, prostřednictvím Státní kanceláře pro hospodářské 
záležitosti (SECO) – zodpovědné za níže uvedené oblasti dopravní infrastruktury, FEO, Program 
Inostart, Zlepšení regulace ve finančním sektoru. 

Federální ministerstvo zahraničních věcí, prostřednictvím Švýcarské agentury pro rozvoj a 
spolupráci (SDC).  

SCO - Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce (Swiss Contribution Office) se zastoupením při 
Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze. 

 

Hlavní výsledky Programu 

Celková podpora pro ČR – 109,78 mil. CHF = cca 2,6 mld. Kč, více než 400 zrealizovaných projektů 
- 30 větších a další stovky menších projektů v pěti tematických oblastech, více než 100 
zrealizovaných projektů v partnerství se švýcarskými subjekty.  

Obecně se uvádí, že Program podpořil 38 projektů. Tímto se rozumí 30 individuálních projektů, 2 
programy a 6 fondů. Celkový počet projektů při zohlednění počtu projektů realizovaných v rámci 
fondů a programů přesahuje 400.   

Fond Partnerství (alokace 5 050 000 CHF) – nástroj spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty 
(spolupráce se švýcarským partnerem byla podmínkou pro udělení grantu), pro „menší“ projekty 
(výše grantu od 0,17 do 4,3 mil. Kč). Zprostředkovatelem je MF. Byl zahájen na podzim 2009 a 
v období do 2016 poskytl granty pro 98 projektů.  

10 individuálních projektů v oblasti péče o seniory (alokace celkem 13 052 423 CHF) – projekty 
zahrnovaly stavební práce, nákup vybavení a „měkkou část“ – zavádění nových metod práce se 
seniory jako např. bazální stimulaci, reminiscenční terapii, muzikoterapii, aj. 
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Jednalo se o 6 projektů v Moravskoslezském kraji – Domov pro seniory v Opavě (příspěvková 
organizace MSK kraje), Domy sv. Václava a sv. Alžběty (Charita Ostrava), Siloe Ostrava (Slezská 
diakonie), Domov pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí, Domov pro seniory v Bílovci; 3 projekty ve 
Zlínském kraji - Dům pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm (Sociální služby Vsetín), Domov 
Harmonie (Diakonie ČCE Vsetín), Terénní služby na Valašsku (Charita svaté rodiny Nový Hrozenkov) 
a 1 projekt v Olomouckém kraji - Domov pro seniory v Sobotíně (Diakonie ČCE). 

Prevence a řízení katastrof – 2 individuální projekty (alokace 1 994 100 CHF) 

Datové vybavení centra Policie ČR (dodávka SW a HW). 

DVI Tým (Tým pro identifikaci obětí hromadných katastrof) – nákup vybavení, školení, cvičení 
týmu v ČR a v zahraničí. 

Modernizace soudnictví – 2 individuální projekty (alokace 2 842 266 CHF) 

Analýza potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních 
zastupitelství (včetně nákupu vybavení) – příjemcem grantu byla Justiční akademie Kroměříž. 

Rozvoj probačních a resocializačních programů k posílení ochrany společnosti před opakování 
trestné činnosti – příjemce grantu byla Probační a mediační služba ČR. 

Boj proti korupci a organizovanému zločinu (alokace 10 257 119) 

9 individuálních projektů; např. tréninková střediska pro výcvik jednotek Policie ČR, Centrální 
registr zbraní, Reliéf – boj proti přeshraničnímu pašování drog. 

6 individuálních projektů dopravní infrastruktury (29 532 063 CHF) 

2 projekty v Ostravě – Zkvalitnění tramvajové infrastruktury a výstavba trolejbusové trati 
s napojením na terminál Hranečník   

Olomouc – Tramvajová trať Nové Sady 

Uherský Brod – Dopravní terminál – II. etapa 

Beroun – Dopravní terminál  

Pardubice – Dopravní terminál – multimodální uzel veřejné dopravy 

Fond environmentální odbornosti (FEO) - (2 000 000 CHF) – projekty v oblasti životního prostředí 
(Místní Agenda 21, environmentální vzdělávání, a další.). Zprostředkovatelem fondu je Ministerstvo 
životního prostředí ČR. Poskytnuto bylo celkem 33 grantů. 

Program Inostart (10 000 000 CHF) – Realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s partnery ČMZRB/ČS - poskytuje úvěry pro MSP, inovativní projekty do výše 15 mil. Kč. Za program 
zodpovídá MPO, úvěry poskytuje Česká spořitelna, a tyto jsou zajištěny ČMZRB. Kromě úvěru získají 
podnikatelé zdarma poradenství pro přípravu a realizaci projektu. V rámci Programu bylo 
poskytnuto 46 úvěrů; zbývající prostředky byly převedeny na MPO, které je využije pro stejný 
účel. 
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Zlepšení regulace ve finančním sektoru (2 000 000 CHF) – tento projekt byl koordinován 
Ministerstvem financí ČR, spolupracovaly dále na něm ČNB, KAČR (Komora auditorů ČR). 
Dodavatelem služeb byla Světová banka, Centrum podpory finančního výkaznictví ve Vídni.  

Fond na stipendia SciexNMSch (7 000 000 CHF), Zprostředkovatelem fondu byla švýcarská instituce 
swissuniversities, která spolupracovala s Domem zahraniční spolupráce v Praze – Fond podporoval 
výzkumné pobyty čs. doktorandů a post doktorandů při švýcarských výzkumných institucích. 
Poskytnuto bylo celkem 91 grantů. 

Program Zdraví (11 180 000 CHF) – zaměřen byl zejména na oblast paliativní péče, zahrnoval 4 
aktivity, poskytoval stavební práce, nákup vybavení, podporu neziskových organizací, výměnu 
zkušeností mezi čs. a švýcarskou stranou. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo 
zdravotnictví. Poskytnuto bylo celkem 57 grantů. 

V Moravskoslezském kraji se jednalo např. o Sanatorium Jablunkov a.s. (grant 17 mil. Kč), 
Bíloveckou nemocnici, a. s. (grant 52 mil. Kč), FN Ostrava (grant 21 mil. Kč), Gaudium Frýdek Místek 
(grant 19,7 mil. Kč), Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (22,8 mil. Kč). V Olomouckém kraji pak 
byly větší granty poskytnuty např. pro Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský 
Beroun (grant36,7mil.Kč) a Jesenickou nemocnici (grant 17 mil. Kč). 

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace (6 585 564 CHF), Zprostředkovatelem byla 
Nadace Partnerství v Brně (vybrána ve veřejném výběrovém řízení) – fond podporuje projekty 
neziskových organizací v oblasti environmentální a sociální. Poskytnuto bylo celkem 72 grantů, 
z čehož bylo 22 projektů v Moravskoslezském kraji, 24 projektů v Olomouckém kraji a 26 projektů 
ve Zlínském kraji. 

 


