
 

Výzva 
Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního 

provádění standardů v oblasti lidských práv 
 
Kód výzvy: HRMGSA 

Program: Lidská práva 

Oblast podpory: Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv 

Datum vyhlášení: 21. 1. 2021 

Příjem žádostí do 29. 4. 2021 

Min. doba implementace: 2 roky 

Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 30. 4. 2024 

Míra podpory: 

• 100 % 

Min. a max. výše celkových způsobilých výdajů: 

• Min. 1 325 000 Kč 

• Max. 5 300 000 Kč 

Kdo může žádat: 

• nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšná společnost, nadace nebo 
nadační fond) 

• veřejné výzkumné instituce (dle zákona č. 341/2005 Sb.) 

• veřejné a státní vysoké školy (dle zákona č. 111/1998 Sb.) 

• právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (dle zákona č. 561/2004 Sb.) 

• veřejné instituce a subjekty zřízené zákonem a podřízené subjekty zřízené a financované 
těmito subjekty, které jsou aktivní a mají zkušenosti s ochranou a podporou lidských práv 

Pozn. Žadatel musí prokázat, že se min. 3 roky zabývá výzkumem, výukou či aplikací v oblasti lidských 
práv (doložením čestného prohlášení a výročních zpráv za poslední 3 roky). 

Partnerství: 

Žádost o grant může být předložena v partnerství se subjekty z Norska, ČR či jiném přijímacím státu. 
Projekty realizované v partnerství se subjekty z Norska budou bodově zvýhodněné a způsobilé výdaje 
na podporu a posílení partnerství jsou způsobilými výdaji projektu. 

Co je podporováno: 

a) Výzkumné aktivity 

• zkoumání mezinárodních lidskoprávních standardů dotýkající se nových výzev 

• šetření a monitorování dodržování lidských práv v terénu ve vymezené oblasti zájmu 



 

• analýza problémů určitých zranitelných skupin osob při zajištění jejich práv 

• zkoumání dopadů různých aspektů společenského rozvoje a globálních změn na dodržování a 
ochranu lidských práv 

• zkoumání nových možností vyrovnávání se se současnými výzvami z hlediska ochrany lidských 
práv 

• vytvoření postupů, standardů a praktických řešení pro lepší ochranu lidských práv 
(preferována multidisciplinární perspektiva) 

b) Vzdělávací a osvětové aktivity 

• vytváření výukových programů k lidskoprávním otázkám pro všechny typy a úrovně škol a 
různé skupiny odborníků se zaměřením na jejich odbornost (úředníci, soudci, lékaři, soc. 
pracovníci) 

• vytváření osvětových a vzdělávacích materiálů k lidským právům pro širokou veřejnost 

• pořádání kurzů, seminářů a jiných aktivit k lidskoprávním tématům pro různé profese a skupiny 
či širokou veřejnost 

• realizace osvětových a vzdělávacích kampaní k aktuálním lidskoprávním tématům 

Příklady způsobilých výdajů: 

• osobní mzdové výdaje 

• cestovné 

• nákup krátkodobého majetku a spotřebního materiálu 

• nákup služeb 

Jak předložit žádost o grant: 

• pouze elektronicky skrze IS CEDR (https://cedr-fm.mfcr.cz/) 

• žádost a přílohy zpracovávané v českém jazyce (shrnutí projektu v anglickém jazyce) 


