
 
 

 
 
 

 
 
 

Nadace rozvoje ob čanské spole čnosti (NROS) 
 
 

Blokový grant pro nestátní neziskové organizace  
finan čních mechanism ů EHP/Norska  

Zlepšení života v komunitách prost řednictvím aktivit a služeb NNO  
 

1. výzva k p ředkládání žádostí o grant 
 

I.  Priority a finan ční alokace: 

V rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o grant do Blokového grantu pro nestátní neziskové 
organizace finančních mechanismů EHP/Norska byly stanoveny tyto priority s indikativním 
rozdělením finančních částek: 

1a) Multikulturní prost ředí v komunitách    (465 000 €) 

1b) Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci  a rasismu  (465 000 €) 

2. Děti a mládež se specifickými problémy     (930 000 € ) 

3. Životní prost ředí                 (1 240 000 €) 

 

Podrobné informace o relevantních aktivitách jsou ve Směrnicích pro žadatele o grant na 
www.nros.cz . 

Doba trvání předkládaných projektů musí být 12 měsíců. 

Částka alokovaná pro 1. výzvu k předkládání žádostí je 3,1 mil. €.  

Výše grantu pro projekt z FM EHP/Norska může dosáhnout maximáln ě  90 % celkových 
způsobilých náklad ů.  

Minimální  výše grantu z prostředků FM EHP/Norska je 10 000 €, maximální výše grantu z 
prostředků FM EHP/Norska je 50 000 €. 

 
Fixní sm ěnný kurz pro tuto výzvu je stanoven na: 1,0 EUR = 28,366 CZK. 
 

 
II. Způsobilost žadatel ů o grant: 

 
Způsobilým žadatelem o grant jsou: 

• Občanské sdružení  v souladu se zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
v platném znění; nebo 

• Obecně prosp ěšná spole čnost  v souladu se zákonem č.248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, v platném znění; nebo 

• Církevní právnická osoba  v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném 
znění.  



   
III. Termín a místo p ředložení žádosti o grant:  

Žádosti o grant v českém jazyce a na předepsaném formuláři (včetně všech příloh) musí být 
předloženy v tištěné podobě (v 1 originále a 3 kopiích) a v elektronické verzi na CD 
v zalepené obálce do 5. 3. 2007 do 16:00 hod. na adresu: 

   
  Nadace rozvoje ob čanské spole čnosti 
  Jelení 196/15 
  118 00 Praha 1 
  Česká republika 
 
 
IV. Podklady pro zpracování žádosti: 

Veškeré podklady pro žadatele včetně formuláře žádosti, směrnic pro žadatele 
s relevantními aktivitami jsou k dispozici ke stažení na www.nros.cz  v sekci Blokový grant , 
doplňkové informace Kanceláře finančních mechanismů  jsou dostupné na 
www.eeagrants.cz  a www.eeagrants.org .     
 
Dotazy je možné předkládat e-mailem na: bg@nros.cz  nebo telefonicky na: 227 217 261, 
227 217 263. 
 
 


