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Program KAPPA 
a Fondy EHP a Norska

Dominika Paclíková
paclikova@tacr.cz



Program KAPPA je financovaný Fondy EHP 
a Norska ve třetím programovém období.

ČR je příjemcem fondů od roku 2004.

IS, NO & LI přispívají ke snižování ekonomických 
a sociálních rozdílů a posilování spolupráce.

Fondy spravuje Kancelář finančních mechanismů 
v Bruselu, donorským partnerem programu je 
agentura RCN, roli Národního kontaktního místa 
vykonává MF ČR.



Program Výzkum je jedním z 12 programů v ČR 
(Bilaterální spolupráce, Kultura, Lidská práva, 
Řádná správa, Spravedlnost, Vnitřní věci, 
Vzdělávání, Zdraví, Životní prostředí, Občanská 
společnost, Sociální dialog).

Poprvé je zaměření aplikovaný výzkum.

Poskytovatelem podpory je poprvé TA ČR.

Bilaterální spolupráce v programu i projektu je 
povinná a stěžejní.



● podáno 163 návrhů projektů 
● 154 v hodnocení
● podpořeno 25 projektů 

○ z toho 2 zaměřené na CCS

○ 13 Norské fondy
○ 12 Fondy EHP



Přírodní vědy

Lékařské 
a zdravotnické vědy

Strojírenství 
a technologie

Zemědělské 
a veterinární vědy

Podpořené 
projekty 

v Programu 
KAPPA podle 

oborů



Povinná publicita 
a povinnosti příjemce

Radana Bayerová
radana.bayerova@mfcr.cz



Fondy EHP a Norska

● Publicita je nedílnou součástí implementace 
Fondů EHP a Norska. 

● Propagace Fondů EHP a Norska a zviditelnění 
podpory Islandu, Lichtenštejnska a Norska - 
Společný cíl všech zapojených subjektů

Veškeré kroky by měly vést k informování 
veřejnosti o hlavních cílech Fondů:
• Redukce sociálních a ekonomických 

rozdílu v rámci EHP
• Posilování bilaterálních vztahů mezi 

Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem 
a přijímajícími zeměmi



Národní kontaktní místo - NKM

● Webové stránky: 
www.fondyehp.cz, 
www.norskefondy.cz

● Facebook: Fondy EHP a Norska

● Instagram: fondyehpanorska

● Youtube: Fondy EHP a Norska

● Twitter: EHPaNF

• Celková koordinace publicity Fondů EHP a Norska 
v ČR

• Zvýšení povědomí o existenci Fondů EHP 
a Norska 2014 - 2021 v České republice

• Poskytování informací ohledně cílů a dopadů 
Fondů EHP a Norska u nás

• Zviditelnění spolupráce s donorskými zeměmi - 
Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem

• Spolupráce s Kanceláří finančních mechanismů, 
Zprostředkovateli programů, ambasádami 
donorských států  

Kde nás všude najdete? 

Fondy EHP a Norska

http://www.fondyehp.cz/
http://www.norskefondy.cz/
https://www.facebook.com/EHPaNF
https://www.instagram.com/fondyehpanorska/
https://www.youtube.com/channel/UC-ZoN20P_jQu3MYgzHbX64w
https://twitter.com/EHPaNF


Role zprostředkovatele a příjemce grantu

Informovat o Programu (cílech, 
záměrech, dopadech)
Zaměřit se na potencionální příjemce 
grantu, partnery, odbornou veřejnost
Koordinovat aktivity s NKM/ambasádou

Poskytnout informace o svém 
projektu co nejširšímu publiku 
na národní, regionální nebo 
lokální úrovni 

Informování veřejnosti o hlavních cílech Fondů EHP a Norska

Zprostředkovatel Příjemce grantu



Vytvořit komunikační plán, který by měl zahrnovat následující:

● Cíl a cílové skupiny
● Strategii a obsah komunikačních aktivit, komunikační nástroje a časový harmonogram
● 3 informační akce (informující o záměrech, postupu, výsledcích projektu) – 2 akce pokud grant nižší než 500 

tisíc EUR 
● Vytvořit webovou stránku projektu (ať už v rámci organizace nebo samostatně) – alternativně stránku na 

sociálních sítích s informacemi o postupu, dosažených úspěších, výsledcích, spolupráci s partnery, fotografie, 
videa, kontakt (grant nad 150 tisíc EUR také v AJ)

● Způsob vyhodnocení

Pokyny k publicitě 
● Regulations on implementations of the EEA and Norwegian FM 

2014-2021 Annex 3 – Information and Communication Requirements

● Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 
2014-2021

Povinnosti příjemce grantu

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Annex_3_EEA-NO_Information_and_Communication_Requirements.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Annex_3_EEA-NO_Information_and_Communication_Requirements.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Communication%20and%20design%20manual%20-%20EEA%20and%20Norway%20Grants.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Communication%20and%20design%20manual%20-%20EEA%20and%20Norway%20Grants.pdf


Co pro to můžete udělat?

• Loga (plakáty, letáky, pozvánky, prezentace, webové stránky, publikace, propagační předměty, atd.)
• Věta o podpoře “The (project title/acronym) benefits from a € (amount - use a rounded figure) grant 

from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and the Technology Agency of the 
Czech Republic within the KAPPA Programme.” (alternativně Norské fondy)

• Billboard x pamětní deska (kde jsou stavební práce či investice do infrastruktury nad 50 tisíc EUR)
• Zmínit v článcích, tiskových zprávách
• Zajistit řádnou foto dokumentaci projektu – pořídit minimálně 10 fotografií z průběhu a ukončení 

realizace projektu (v rozlišení vhodném pro web), z toho alespoň 3 fotografie by měly být v rozlišení 
vhodném pro tisk (v rozlišení 300 dpi) – ošetřena autorská práva

• Vytvořit krátká videa o projektu
• Umožnit TA ČR (NKM) návštěvu místa realizace projektu (případně akce spojené s realizací 

projektu) a pořizování fotografické a video dokumentace pro účely publicity projektu programu
• Informovat TA ČR (NKM) o významných akcích / propagačních aktivitách
• Označovat Fondy EHP a Norska a Program KAPPA (TA ČR) na sociálních sítích, sdílet a lajkovat
• Připravit vhodné a originální propagační předměty, zajímavé informační materiály



Sdílejte s námi pokroky ve vašem projektu

Fotografie

Videa (medailonek o projektu)

Aktuality, články, rozhovory



Projekt „Ti, kterým se vyhýbáme“ FOKUS České Budějovice 

Příklady dobré praxe

Ti, kterým se vyhýbáme… kampaň, jejímž cílem je 
zvýšit znalosti o tématu duševního onemocnění 
a jeho dopadu na život člověka i jeho blízkého 
okolí.

Lidé se schizofrenií nebo depresí nejsou nebezpeční a není důvod 
se jim vyhýbat. Jejich chování se ale může někomu zdát zvláštní 
a jejich život je mnohdy těžší kvůli předsudkům. Dopady duševních 
onemocnění na život člověka i jeho blízkého okolí ukazují komiksy, 
které připravili zástupci FOKUS České Budějovice v partnerství 
s FOKUS Tábor v minulém období Fondů EHP a Norska. Aby zvýšili 
znalosti o tématu, zpracovali reálné příběhy svých klientů. 

Osvětu u veřejnosti šíří komiksoví hrdinové a jejich příběhy dále. Plakáty 
s komiksy ve formátu A1 a noviny mohla veřejnost zhlédnout na mnoha 
výstavách v knihovnách, kavárnách nebo na univerzitách a v roce 2015 
vycházely pravidelně v Respektu.





Projekt Spojeno sklem! Město Železný Brod

Příklady dobré praxe

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a 
ochranu kulturního dědictví – sbírky 
skla Městského muzea v Železném 
Brodě a revitalizaci objektu v němž 
bude sbírka zpřístupněna. 
Hlavním cílem projektu je podpořit, 
prezentovat a propagovat jedinečný 
fenomén sklářské výroby na 
Železnobrodsku ve spojení s 
partnery projektu, kterými jsou norští 
sklářští výtvarníci a Muzeum romské 
kultury v Brně.



https://docs.google.com/file/d/1ivBTN3XaBiPT7W357qm3ChFFIo_U6Wko/preview


Závěrem

Každý projekt je jedinečný!! Využijte tuto jedinečnost, 
prezentujte projekt 
originálním způsobem, tak 
jak mu to nejlépe „sedí“. 



Vizuální identita

Šárka Svobodová
sarka.svobodova@tacr.cz



 

Komunikace

● viditelnost podpořených projektů

● dobrá komunikace zviditelní výsledky 

projektů

● příjemci znají své projekty nejlépe

● komunikace by měla být konzistentní a podle 

pravidel



 

Tři možnosti:

● webové stránky 

● stránka na webu organizace 

● sociální sítě (musí zůstat viditelné 

i po skončení projektu)

Webové stránky projektu



Web musí obsahovat:

● základní informace o projektu a jak projekt postupuje

● úspěchy a dosažené výsledky

● aktualizovat web - články, fotografie, videa atd. 

● viditelnou informaci o podpoře TA ČR a Fondů EHP nebo Norska (loga + věta o podpoře)

● kontaktní osoba

● česky (a také anglicky v případě, že je podpora vyšší než 150.000 EUR)



Loga

● logo Norských fondů nebo Fondů EHP

● logo TA ČR

● logo Programu KAPPA



Logo pro projekty 
podpořené z Norských 

fondů

Logo pro projekty 
podpořené z EHP (EEA) 

fondů



Toto logo používáme pouze ke komunikaci o Programu KAPPA, 
není určeno pro jednotlivé podpořené projekty.



Logo TA ČR se používá 
v černobílé variantě a anglické 

mutaci

Logo Programu KAPPA



 

● všechna loga musí být použita pouze 

v černé nebo bílé barvě

● logo Norských fondů nebo Fondů EHP je 

vždy nadřazené ostatním logům - musí být 

vždy vlevo nebo nahoře

● loga musí být na všech informačních 

a komunikačních materiálech



● všechna loga by měla být stejně veliká

● dostatečná vzdálenost mezi jednotlivými 

logy (nahoře / dole, nalevo / napravo)

● umístěna v prostoru bez textů 

a obrázků



Příklady použití log:



Příklady použití log:



 

Věta o podpoře (Acknowledgement of EEA or Norway Grants support)

● EEA Grants: 

The (project title/acronym) benefits from a € (amount - use a rounded figure) grant from Iceland, 

Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and the Technology Agency of the Czech 

Republic within the KAPPA Programme. 

● Norway Grants: 

The (project title/acronym) benefits from a € (amount - use a rounded figure) grant from Norway 

and Technology Agency of the Czech Republic within the KAPPA Programme.



 

Věta o podpoře - česky

● EHP fondy:

Projekt (název/akronym) byl podpořen částkou (zaokrouhlená částka) € z Islandu, Lichtenštejnska a 

Norska z Fondů EHP a Technologické agentury ČR v rámci Programu KAPPA.

● Norské fondy: 

Projekt (název/akronym) byl podpořen částkou (zaokrouhlená částka) € Norskými fondy a 

Technologickou agenturou ČR v rámci Programu KAPPA.



 

● web

● odborné články

● mediální výstupy 

● informační a komunikační materiály

● disertační práce

Použití věty o podpoře



Písmo

● Founders Grotesk 

● případně Arial (pokud není Founders 

Grotesk k dispozici)

● nekombinovat tyto dva fonty



 

Barvy



Slogan



Slogan

● Working together for a green Europe
● Working together for a competitive Europe
● Working together for an inclusive Europe
● Working together for a green 

and competitive Europe

● měl by být využitý v komunikaci s logy
● web, sociální sítě, videa, publikace, 

plakáty, mediální výstupy
● anglicky nebo česky 



Plakáty, roll-upy, billboardy

● zviditelnění projektu

● spíš méně textu

● dostatečně velký text

● loga a věta o podpoře



● ve všech mediálních výstupech musí být 

zmíněna podpora Fondů EHP 

nebo Norských fondů a TA ČR

● tiskové zprávy, videa, články, rozhovory

Mediální zmínky



❏ Zdůrazňovat podporu Fondů EHP 

nebo Norských fondů + TA ČR

❏ Zmiňovat bilaterální spolupráci 

❏ Předávat informace TA ČR 

❏ Vytvořit komunikační plán 

❏ Vytvořit web s informacemi o projektu 

❏ Splnit alespoň tři komunikační 

a informační aktivity 

Checklist Project Promoters



Dotazy týkající se povinné publicity a komunikace

Šárka Svobodová
sarka.svobodova@tacr.cz



kappa.tacr.cz


